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Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) 
bjuder in till ett inspirationsseminarium 
 

Outdoor Management  

ger unika möjligheter för konferensanläggningar att erbjuda 
en konferens utöver det vanliga. 
 
NCU – Nationellt centrum för utomhuspedagogik i Vimmerby bjuder in konferensansvariga 
till ett seminarium om nya affärsmöjligheter i en unik miljö och med en forskningsbaserad 
metod – utomhuspedagogik. På seminariet får du bland annat inspiration till hur du kan 
utnyttja miljön runt din anläggning för att kunna erbjuda nya konferensmöjligheter. 
 
Tisdag 1 december kl. 9.00 – 14.00 
Fredensborgs Herrgård, 1 mil söder om Vimmerby 
 
 
Program: 
09.00  Samling med fika 
09.30  Inledning av Mats Danielsson, konceptutvecklare för näringslivet 
09.35  Presentation av och information om NCU i Vimmerby och Outdoor   
           Management inom konferensområdet - Katarina Johansson,       
           företagskontakt NCU 
10.00  Får du möta Anders Szczepanski som har arbetat över hela världen  
           med att hitta och använda natur- och kulturmiljöer. Anders är forskare  
          och enhetschef för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid  
          Linköpings universitet. 
10.45  Workshop i Outdoor Management, utomhus - Katarina Johansson 
12.00  Lunch 
13.00  Lena Ernberg – VD på Fredensborgs Herrgård presenterar sin syn på  
            utomhuspedagogikens möjligheter för en lyckad konferens 
13.30  Mats Danielsson. Tankar som kommit upp  under dagen.     
            Erfarenhetsutbyte och diskussion  
14.00  Avslutning 
 
Vi är utomhus från 10.45 – 12.00.  OBS!  Ta med kläder för väder. 
 
I samband med det kostnadsfria seminariet bjuder vi även på lunchen. För mer info – 
kontakta katarina.johansson@liu.se  013-311379 (går även till mobil) 
 
Varmt välkommen! 
 
Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) i Vimmerby 
erbjuder kunskap, inspiration och stöd till företag och entreprenörer som vill utveckla verksamheter, produkter och tjänster 
kopplade till barns kreativa utomhusmiljöer, kultur- och naturturism samt outdoor management och utomhuskonferenser. 
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