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Fokus kommune Sund i Naturen – fortsættelse af Nature Ranger projekt
7090000014 Naturvejleder / 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

Beskrivelse:
Der søges om midler sådan, at Vesthimmerlands kommune kan fortsætte sit engagement i ”Fokus Kommune,
projekt Sund i Naturen” for så vidt angår den del, der retter sig børn og unge med særlige behov. Her er i dag
6 unge i alderen 13-15 år engageret/ansat som Nature Rangers under Naturvejlederfunktionen med support
fra Famileafdelingen.
Hovedparten af den oprindelige finansiering af projektet forsvandt i.f.m. Børne- og Familieudvalgets beskæring
af midler til ”kan-opgaver” i Børn-I-Bevægelse under Famileafdelingen. Der er i 2019 fundet en midlertidig
finansiering, sådan projektet kan fortsætte i år og leve op til den indgåede aftale med Friluftsrådet.
Første Fokus Kommune-projektperiode udløber i foråret 2020. Men både Friluftsrådet og Følgegruppen,
herunder Sundhedsstyrelsen, har allerede ytret ønske om at forsætte i en version 2, da der mangler forskning
på området.
Se i øvrigt notat nedenfor.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Projektet Nature Ranger understøtter strategiens fokus på og målsætninger for børn og unge
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Projektet Nature Ranger understøtter Børne- og Famileudvalgets indsats overfor børn og unge med særlige
behov.
Konsekvenser:
Imødekommelse af ønsket er en forudsætninger for at det sidste af de fire ”ben” – indsatsområde Børn og
unge med særlige behov – kan fortsætte og dermed tilfredsstille vilkårene for kommunens fortsatte deltagelse i
Fokus Kommune projektet Sund i Naturen.
Personalemæssige konsekvenser:
Nej
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Ikke relevant
Afledt ændring i taksten for området:
Ikke relevant

Fokus Kommune projektet Sund i Naturen
I 2017 ansøgte Vesthimmerlands kommune om at blive en af ti fokuskommuner, der i partnerskab med
Friluftsrådet skulle udarbejde, afprøve og formidle ”best-practice- metoder” inden for følgende fire
indsatsområder:
 Børn og unge med særlige behov
 Voksne med kroniske sygdomme
 Voksne med stress, angst og depression
 Ensomme ældre
Nedenstående har vi som kommune skrevet under på:











Jeg tilkendegiver hermed, at nedenstående kommune ønsker at deltage i projektet Sund i Naturen.
Jeg er indforstået med vilkårene for deltagelse, som de er beskrevet i dels projektbeskrivelsen og dels i
partnerskabsaftalen for Sund i Naturen, herunder bl.a.:
At indgå i projektet med indsatser/aktiviteter inden for mindst tre af de beskrevne indsatsområder.
Aktiviteterne/indsatserne kan som udgangspunkt godt være allerede eksisterende tilbud/aktiviteter,
som tilpasses det udviklede Sund i Naturen koncept. Indsatserne tilrettelægges i nærmere dialog med
Friluftsrådet efter kommunens tilmelding
At bruge de nødvendige tidsmæssige ressourcer på udviklingen af best-practice metoder til friluftsliv i
det forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende arbejde.
At bruge de nødvendige tidsmæssige ressourcer på udviklingen af best-practice modeller for
brobygning fra kommunalt tilbud til lokale frilufts- og patientforeninger eller andet netværk
At igangsætte de beskrevne indsatser efter en fælles afprøvningsmodel og indgå i projektets
arbejdsgrupper og dokumentationsarbejde
At bidrage med en lokal projektkoordinator med fokus på fastholdelse og brobygning til foreningerne i
perioden 2017-2020
At afholde/finansiere kommunale aktiviteter, der integrerer friluftsliv og naturen i kommunens
forebyggende og rehabiliterende indsatser i perioden 2017-2020.
Skabe synlighed omkring projektets metoder og resultater.

Nature Ranger
Vesthimmerlands indsats for børn og unge med særlige behov er Nature Ranger, hvor vi har ansat 6 unge
mellem 13 og 15 år.
I projektet afprøver vi, om fritidsjobs i naturen kan være medvirkende til, at de unge bliver bedre rustet til at
tage hånd om eget liv og efter skolen fortsætte på en ungdomsuddannelse. Gennem Nature Ranger oplever vi,
at de unge får øget selvtillid og selvværd, bliver i bedre fysisk form, møder nye venner og får succes ved at
gøre en forskel for sig selv og andre.
De fysiske arbejdsopgaver medvirker også til, at de får bedre kendskab til, hvordan man bruger kroppen
optimalt, så der ikke opstår arbejdsskader på sigt. En indsigt som er vigtig, da mange af Nature Rangerne
sandsynligvis vil få fysisk udfordrende/belastende jobs i voksenlivet.
Arbejdsopgaverne tilrettelægges i et samarbejde mellem naturvejlederen og fysioterapeuten fra Børn i
Bevægelse. Et samarbejde, der er meget vigtigt, da der også mellem ”arbejdsvagterne” foregår dialog mellem
fysioterapeut fra Børn i Bevægelse og lærere, pædagoger og psykologer m.fl. fra de skoler, som Nature
Rangerne går på. En dialog, der gør, at vi ved fælles hjælp bedre kan flytte disse unge.
Arbejdsopgaverne er meget forskellige. Men de oplæres i arbejdsområder inden for fysisk aktivitet i naturen
og naturformidling. I 2018/19 har Nature Rangerne bl.a. medvirket ved offentlige naturarrangementer og
Skovens Dag. Endvidere har de afviklet 6 aftenarrangementer og et overnatningsarrangement for asylbørn fra
Ranum Asylcenter.

Synlighed
I løbet af det halve år, vi har kørt Nature Ranger, har der allerede vist sig stor interesse for projektet:
 9 andre fokuskommuner følger os
 Naturvejleder Karin Winther har holdt oplæg for cheferne i KTC i Nordjylland.
 Nordjyske Stiftstidende og lokalaviserne har flere gange skrevet om Nature Rangerne.
 6 idrætsstuderende fra Aalborg Universitet har fulgt Nature Rangerne i forbindelse med deres
bachelor (forsvares i juni).
 Farsøløbet indsamlede penge til projektet: 3500 kr.
 Nature Rangerne deltager den 23. maj med et oplæg og en aktivitet på ROOTS på Naturmødet i
Hirtshals.
 TV2 har optaget og vist et indslag om arrangementerne med Nature Rangerne og asylbørnene.
Ressourcer
Projektets gennemførelse/fortsættelse er betinget af medarbejdere ved naturvejledningen, løn og udstyr m.v.
til Nature Rangerne samt Børn-I-Bevægelse’s bidrag med ca. 3 ugentlige timer (fysioterapeut) – i alt svarende
til ca. 100.000 kr. pr. år.
Fokuskommuneprojekt version 2
Første Fokus Kommune-projektperiode udløber i foråret 2020. Men både Friluftsrådet og Følgegruppen,
herunder Sundhedsstyrelsen, har allerede ytret ønske om at forsætte i en version 2, da der mangler forskning
på området.

