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Naturformidling i børnehøjde 
Kære børnehaveklasseleder  
 
Vi glæder os til en hyggelig og lærerig dag i godt selskab. På kurset vil I få 
redskaber til at undervise og bruge naturen som læringsrum samt få tips og tricks 
til sjov naturformidling.   
 
Pigespejderne har 100 års erfaring med at skabe stærke fællesskaber, lege sig til 
læring og dyrke friluftslivets glæder. Alt dette glæder vi os til at dele med jer. 
 
Når dagen er slut, vil I være klædt på til at skabe en succesfuld uge for alle jeres 
nye og nysgerrige elever. Vi opholder os udendørs, så husk at medbringe overtøj, 
som passer til vejrudsigten.  
 

Corona-virus: 
Vi regner med at kunne afholde kurset på trods af Corona-virus.  
Vi har tænkt os godt om, og har taget forholdsregler ift. at begrænse smitte. 

• I kommer til at arbejde i små faste patruljer. 
• Vi har tilpasset programmet, så aktiviteter så vidt muligt foregår i forsvarlig 

afstand.   
• I opfordres til at medbringe egen drikkedunk og kaffekop. 
• Vi serverer portionsanrettede sandwich til frokost. 
• Vi sørger for håndsprit og mulighed for håndvask. 

 
Vi sender deltagerbrev ud om ca. 14 dage, med programmet for kurset.  
 
Kontakt Hilde angående spørgsmål, særlige hensyn til 
forplejning eller eventuelt afbud.  
Hilde Breum hnb@pigespejder.dk 60924915. 

Praktisk info: 

mailto:hnb@pigespejder.dk
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Adresse: Fredensborg Naturskole, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk 
Dato: d. 18. juni 
Start-/sluttid: kl. 9.15-15.30 
 
Medbring 

• Kaffekop og drikkedunk 
• Påklædning efter vejret 
• Skriveredskab 

 

Underviserne: 
Charlotte Thiel Pedersen  
Charlotte har stor erfaring med at tilrettelægge ledertræning for voksne 
spejderledere og er derudover spejderleder for en stor flok piger i alderen 6-7 år. 
 
Mette Lynge Nielsen 
Mette er uddannet lærer og naturvejleder. Mette har arbejdet som 
udeskolevejleder i Hvidovre kommune og udviklet udeskoleforløb til indskoling og 
mellemtrin. 
 
Lise Neidel 
Lise har gennem mange år lavet uddannelse for spejderledere. Herudover er hun 
redaktør på pigespejdernes magasiner Nektar og Spejderi. 
 
Charlotte Støvring Preussler 
Medlem af De grønne pigespejderes Hovedbestyrelse, har stor erfaring med 
internationalt spejderarbejde og kurser for unge. 
 
Vi glæder os til at se jer 
Mvh. Charlotte, Mette, Charlotte, Lise og Hilde 
 


