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    Utbildningar för näringslivet –  lärande i en utomhusmiljö  
 Vi inspirerar hur du tar med dig kunderna ut och får med dig nya möjligheter in   

 
Tänk dig några av Sveriges mest anlitade föreläsare, ståendes i regnet en 
ruggig novembermorgon i Småland – på utbildning för utbildare! En dag fylld av 
inspiration till nya affärsideér. Så inleddes dagen när NCU i Vimmerby samlade 
en grupp proffs på föreläsningar och utbildningar.  
 
En av seminariets deltagare summerade dagen så här:  
”Djupet och kompetensen och den akademiska tyngden ger utomhuspedagogiken ett 
tydligt syfte och ökar bevisföringen” 
 
Föreläsare inom ledarskap, personalutveckling, hälso- och personalvård, miljö- och 
kvalitetsarbete samt förändringsarbete möttes den 10 november på Fredensborgs 
herrgård, söder om Vimmerby. Humöret var trots vädret på topp, efter inledande fika var 
förväntningarna höga på att låta sig inspireras till nya affärsmöjligheter - ta med 
utbildningen, föreläsningen och konferensen utomhus.  
 
Men denna gång långt ifrån barns lärande och utveckling. Nu ska utomhuspedagogiken 
flytta in i näringslivets styrelserum, på personutbildningar eller andra arrangemang och 
tar med dem på konferens utomhus. Men det handlar inte om äventyr eller upplevelser, 
det handlar om att tillvarata naturens resurser till lärande och utveckling av näringslivets 
medarbetare. 
 
NCU i Vimmerby har som ett av sina fokusområden Outdoor management, vilket innebär 
konferenser utomhus. För att det ska bli möjligt måste samarbetspartners ta del av 
Linköpings Universitets kunskaper i lärande utomhus och deltagarna återfinns ibland 
Sveriges utbildare. Denna dag startades samarbetet upp – 15 deltagare lärde sig mer om 
pedagogiken, vandrade i regnet, deltog i övningar och såg nya affärsmöjligheter växa 
fram i en anda av värme, skratt och ändå med en ordentlig akademisk kunskap i varje 
moment. Givetvis med avbrott för en stunds värme vid brasan i matsalen med älgstek på 
Fredensborgs lunchmeny. 
 
Nästa steg blir att deltagarna/föreläsarna enskilt och i personliga samtal får utveckla sina 
tankar om ett samarbete med NCU i Vimmerbys experter på utomhuspedagogik. 
De kommer erbjudas handledning och inte minst – nya affärsmöjligheter i NCU:s regi. 
Det är endast fantasin som sätter gränser för framtiden! 
 
Nu går NCU i Vimmerby vidare, fler föreläsarproffs ska få kunskaper och se nya idéer 
växa fram. Gruppen av föreläsare den 10 november var mer än nöjd, det är redan kö till 
nästa seminarium för en ny grupp föreläsare.  
 
Vill du också vara med och skapa nya affärer? Välkommen att kontakta oss! 
 
 
 
 
  

  


