
VELKOMMEN 
SOM AMBASSADØR! 



TAK!
Endnu en gang TAK fordi du har sagt ja til at være ambassadør 

og nu er med til at give familier i dit lokalområde flere 
oplevelser i naturen. 

Denne guide er udarbejdet i samråd med andre ambassadører 
og har til formål, at klæde dig godt på til din nye rolle.

Her får du nogle tips og værktøjer, som du kan 
bruge for at komme godt fra start.



DIN ROLLE SOM 
AMBASSADØR 
Som ambassadør er du ansigtet udadtil i den lokale Naturfamiliegruppe, og 
du vil derfor være den, som naturfamilierne ser som “Naturfamilie-projektet” 
- i hvert fald i starten. 

Det er vigtigt, at du er 
initiativtager og en god vært, 

så familierne får mod på og lyst 
til at være en del af projektet og 

planlægge ture i fremtiden. 

Som ambassadør påtager du dig ansvaret for at: 
• Planlægge og afholde første tur inden for  

en måned fra du melder dig.
• Oprette ture på hjemmesiden på www.natur-

familier.dk og hjælpe andre familier med at 
oprette en tur.

• Planlægge de første ture så Naturfamilier 
bliver startet op i dit lokalområde.

• At godkende nye medlemmer i den lokale 
Facebook-gruppe og hjælpe med at holde 
gruppen aktiv. 

http://www.naturfamilier.dk
http://www.naturfamilier.dk


Du griber rollen som den, der går forrest. Derfor er 
der nogle generelle opgaver, som du kommer til at 
møde og tage ansvaret for. Du er med til, at:
 
• Opfordre og motivere familierne til selv at tage 

initiativ til at invitere på tur ved bl.a. at spørge 
en familie om de kunne have lyst til at planlægge 
næste tur eller hvad familierne kunne tænke sig at 
lave næste gang.

• Udbrede kendskabet til Naturfamilier i dit lokal-
område. Se din vedhæftede velkomstpakke med 
blandt andet printklare plakater.

• Hjælpe andre naturfamilier med at lære naturen 
og hinanden at kende. Du kan fx dele egne ideer/
inspiration til ture eller dele andre events i din 
kommune, som kunne være relevant for Naturfa-
milier.

• Godkende nye medlemmer, der gerne vil være 
medlem af den lokale Facebook-gruppe og byde 
dem velkommen. Godkend alle der svarer “Ja” eller 
ikke svarer på spørgsmålet om medlemsskab.

 
BEMÆRK: Hvis du inviterer venner/bekendte til  
Facebookgruppen, er det din opgave at fortælle, at  
de også skal melde sig ind på naturfamilier.dk. 

DINE OPGAVER 
SOM AMBASSADØR 

“Jeg har selv set, hvordan det at komme 
ud og være i naturen har meget positiv 
effekt på mine egne unger. Så hvis jeg og 
min familie endda kan hjælpe og inspirere 
andre familier til at komme mere ud i 
naturen, vil det være super fedt!” 

Anne Louise Møller, ambassadør i Rebild

https://www.naturfamilier.dk


Hvis I ønsker at
en fra projektgruppen 
skal hjælpe jer med at

komme i gang ved fx at
sparre med jer, så er I vel-
kommen til at kontakte os

på naturfamilier@dn.dk 
for at aftale nærmere.

HVIS I ER FLERE 
AMBASSADØRER 
I SAMME GRUPPE
Projektgruppen kan give dig oplysninger om de andre ambassadører, 
hvis du ønsker at komme i kontakt med dem. Vi opfordrer til, at der 
er flere ambassadører i samme gruppe, som kan dele og sparre 
om opgaverne.

Hvis I er flere ambassadører, kan I eventuelt aftale et møde, 
hvor I sammen kan være med til at bygge gruppen op og dele 
opgaverne i mellem jer. I kan evt. tænke opgaver ind som:

• Hvem der planlægger den næste aktivitet. I kan fx aftale, 
at I hver arrangerer en tur de første 2-3 måneder.

• Hvad og hvem der poster i Facebook-gruppen, godken-
der medlemmer etc.

• At undersøge om der findes relevante samarbejdspart-
nere, fx en lokal spejderorganisation eller naturentusiast, 
som kan være behjælpelig med en tur, hvor I kan komme 
med ud. Få inspiration til hvilke samarbejdspartnere der 
kunne være relevant at kontakte. Men husk, det skal 
være gratis. 

“Kontakt en lokal samarbejdspartner”

mailto:naturfamilier%40dn.dk?subject=
https://www.naturfamilier.dk/om/kontakt-en-samarbejdspartner/


KOM GODT I 
GANG MED
FØRSTE TUR  
Her er nogle gode ideer til at komme i gang i dit 
lokalområde: 
  
• Få arrangeret de 2-3 første ture over den næste tid 

og få det sat i kalenderen på naturfamilier.dk, så 
naturfamilierne kan planlægge ud fra dette.

• Skriv en kort præsentation af dig og din familie  
i Facebook-gruppen, så familierne ved hvem de  
kan gå til eller kan rette spørgsmål mod.

• Brug første tur til at lære hinanden at kende.  
Find et sted børnene kan lege i naturen og brug  
så også tiden med de andre voksne.

Sæt ikke baren for højt første gang. De første ture kan være helt 
simple og blot vare en time eller to. Vis naturfamilierne, at der 

ikke skal mere til, når en tur skal arrangeres.



INSPIRATION TIL 
DE 3 FØRSTE TURE
Vi har lavet nogle forslag til jeres første ture, som kan være 
gode at bruge. Husk I bestemmer helt selv niveauet, længde 
og tidsintervaller mellem de forskellige ture – bare I får en 
god oplevelse med hinanden og naturen. 

1: Tur til naturlegeplads

Mød hinanden på en nærliggende naturlege-
plads. Her kan børn og voksne udfolde sig frit 
gennem motoriske lege. Det eneste I behøver  
er godt humør. På www.udinaturen.dk kan du 
finde naturlegepladser på et Danmarkskort.

2: Strandtur og strandkunst

Mens de mindste kan få timer til at gå med at 
kaste sten i vandet, kan de store samle sten, 
muslinger og tang. De fine ting, I finder, kan  
bruges til at lave flotte figurer efterfølgende.

3: Gå på dyresporjagt i naturen

Spor kan være fodspor, ædespor (gnavespor  
i eks. Nødder el. grankogler), huler, reder, ting  
fra dyr (fjer, hår, æggeskaller, gevir mm). I kan 
snakke om, hvilke dyr sporerne er fra og om 
deres liv i naturen.

Tag et kig på vores hjemmeside www.naturfamilier.dk for at blive endnu klogere 
på Naturfamilier og få masser af inspiration til jeres næste tur. 

http://www.naturfamilier.dk


NÅR DU SKAL 
OPRETTE EN TUR
For at kunne få alle naturfamilier med samt tiltrække 
nye, er det vigtigt, at jeres ture bliver oprettet på 
www.naturfamilier.dk og delt i Facebook-gruppen. 
Det kan være du støder på nogle naturfamilier, som 
ikke har en Facebook-profil. Det er derfor vigtigt, 
at disse familier også kan komme med på tur ved at 
finde turen på naturfamilier.dk 

Husk: Der er både plads til små og store udflugter. 

Når man opretter en ny tur på hjemmesiden, får alle 
tilmeldte i den pågældende kommune en e-mail 
tilsendt om, at der nu er oprettet en ny tur. 

Er du i tvivl om, hvordan man opretter en tur på 
hjemmesiden, så se med HER eller se guiden HER.

Du er velkommen til at 
fortælle om dine aktiviteter,  

der hvor du og dine børn færdes. 
Jo flere naturfamilier der kommer 

med, jo større netværk kan  
der opbygges. 

Du kan hente og printe  
en plakat, hvor du selv kan  
udfylde detaljer om jeres  

lokale gruppe HER. 

http://www.naturfamilier.dk
http://www.naturfamilier.dk/om/sporgsmal-og-svar/sadan-opretter-du-et-event-video/
http://www.naturfamilier.dk/media/53315/guide-til-oprettelse-af-tur-p%C3%A5-hjemmesiden-del-p%C3%A5-fb.pdf
https://www.naturfamilier.dk/gratis-plakater/


 
I er med til at sætte rammerne for jeres lokale gruppe. 
Her er lidt inspiration til opslag, du kan bruge, for at 
komme godt i gang: 

• Stil åbne spørgsmål fx “Hvad har I tænkt, I skal 
opleve ude i det grønne i weekenden?” el.  
“Hvad laver I udenfor på en regnvejrsdag?” 

• Byd nye familier velkommen, fx “Hej alle! Vi har 
fået en ny familie. Håber I vil tage godt imod dem 
og at vi alle ses til næste planlagte tur.”

• Følg op på kommunikationen. Fx kan du skrive: 
“Hey, er I snart klar til en ny tur?”  

På Facebook findes også en lukket gruppe, som kun 
er tiltænkt alle ambassadører fra de forskellige Natur-
familie-grupper. Her kan du sparre og dele ud af gode 
ideer. Gruppen hedder: Naturfamilier Ambassadører

Du behøver ikke at være en Facebook-haj, 
for at være ambassadør. 

FOR DEM 
SOM BRUGER 
FACEBOOK  

https://www.facebook.com/groups/NaturfamilierAmbassadoerer


Der er nogle regler, for dem som arrangerer ture. Dvs. de 
gælder for dig, naturfamilier og lokale samarbejdspartnere 

Turene skal nemlig opfylde disse krav:
• Turen skal være gratis / der må ikke tages bruger- 

betaling for deltagelse i en tur med Naturfamilier.
• Alle der er tilmeldt Naturfamilier kan oprette en tur  

– både privatpersoner/familier og aktører/foreninger/
lokale samarbejdspartnere.

• Turen skal foregå i naturen.
• Turen skal være egnet til familier med børn.

DET MED SMÅT



BRUG FOR HJÆLP 
ELLER INSPIRATION?

Projektgruppen står for den administrative 
del af Naturfamilier og består af medarbejdere 

fra Danmarks Naturfredningsforening.  
Vi kan hjælpe med at finde inspiration til ture, 

hjælpe til oprettelse af ture eller generel 
vejledning og support.

Du er altid velkommen til at skrive til os, 
så finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. 

Kontakt os på: 

naturfamilier@dn.dk

mailto:naturfamilier%40dn.dk?subject=

