
NATURENS DAG
den 9. september

Få et hurtigt overblik hvordan du laver et arrange-
ment til Naturens Dag

Drejebog for jeres

Fra 1. aprilTjekliste

1. 
 Vi har tilmeldt 

vores arrange-
ment via www.
naturensdag.dk 

 Vi undersøger, 
hvem der kan 
være med til at 
holde  Naturens 
Dag med os. 

2. 
 Vi har planlagt 

vores opgaver og 
roller.
 

Kom godt fra start ved at kontakte mulige samarbejdspartnere. 
På den måde bliver I flere hænder til at løfte arrangementet og I får 
samtidig flere aspekter på natur og friluftsliv. Typiske arrangører af 
Naturens Dag er:  Grønne foreninger, naturvejledere, spejdere og 
myndigheder som fx kommuner og Naturstyrelsen. 

1.  Tilmeld jer  
Naturens Dag

I kan tilmelde jeres arrange-
ment fra d. 1.april 2018 på 
www.naturensdag.dk

Tilmeld jer så tidligt, som mu-
ligt – selv hvis I ikke har lagt 
jer fast på hele programmet 
for dagen. Når I tilmelder jer, 
får I nemlig et unikt link, der 
giver jer adgang til at rette 
og tilføje tekst og foto i jeres 
tilmelding helt frem til den  
9. september. 

Har du brug for inspi-
ration til jeres arrange-
ment?
I behøver ikke have et færdigt 
arrangement, hvis I bare har et 
tema, som I gerne vil invitere 
børn og voksne ud i naturen 
om. Klik ind på www.natu-
rensdag.dk/bliv-arrangor/va-
erktojskasse-for-arrangorer og 
få inspiration til jeres program. 
I kan også få gode ideer til ak-
tiviteter her www.naturninja.
dk og www.groennespirer.dk

2.  Skab et tidligt 
 overblik

Lav en tidsplan for dagen 
og sæt navne på opgaverne. 
Planlæg hvem der gør hvad. 
Fx hvem er vært og byder 
velkommen, og hvem klargør 
grej og udstyr m.m. 

Klar rollefordeling
Sørg for at aftale hvem 
der gør hvad, fx:
•  Birgitte er tovholder 

på arrangementet og 
byder velkommen ved 
opstart.

•  Bent sørger for bålet 
(både brænde og op-
tænding).

•  Erik opsætter bannere 
på parkeringspladsen 
og flag langs vejen

•  Alle er igangsættere 
på aktiviteterne.

•  Birgitte afrunder og 
afslutter dagen og gør 
evt. reklame for vores 
næste tur.

•  Alle rydder op og pak-
ker sammen.

Fra maj til august



3. Inviter deltagere
Rettidig omhu og god reklame er 
opskriften på succes. Hvis ingen har 
hørt om jeres arrangement, er det 
gode spildte kræfter, at holde jeres 
Naturens Dag. Derfor er det vigtigt 
at være i god tid med at slå på trom-
me for og lade alle vide om jeres 
gode og spændende arrangement i 
lokalmiljøet. 

Klik ind på www.naturensdag.dk/
bliv-arrangor/vaerktojskasse-for-ar-
rangorer og find en tjekliste til at 
gøre jeres Naturens Dag synlig.

4.  Opdater arrangementet 
med program

Nu er det tid til at skære jeres ar-
rangement helt til. Brug jeres unikke 
link, som I modtog, da I tilmeldte 
jer og færdiggør jeres program for 
deltagerne. Husk et godt billede 
og en inspirerende tekst om, hvad 
gæsterne vil opleve på dagen. Har I 
ikke selv et billede så brug et her fra 
siden: www.naturensdag.dk/bliv-ar-
rangor/fotos-til-naturens-dag/
Begynd allerede nu med at lægge 
gode opslag på jeres Facebook side. 
Opret også en begivenhed på jeres 
Facebookside og inviter alle I kender 
med. Få hjælp her: 
www.naturensdag.dk/bliv-arrangor/
vaerktojskasse-for-arrangorer/

5.  Gør reklame for 
 arrangementet

Nu skal I sætte alle sejl ind for at 
synliggøre jeres arrangement, så 
mange gæster vælger at besøge 
jeres arrangement, når deres planer 
for weekenden skal lægges. Læg 
gode opslag på Facebook og del 
dem med alle jeres venner og inviter 
så mange som muligt ind på jeres 
begivenhed på Facebook. Klik ind på 
www.naturensdag.dk/bliv-arrangor/
vaerktojskasse-for-arrangorer og 
løb tjeklisten igennem for det sidste 
I mangler, fx pressemeddelelsen til 
lokalavisen.

Nu modtager I snart en arrangør-
pakke med synlighedsmateriale

6.  I dag er det  
Naturens Dag 

Så kom dagen, og nu bliver det spæn-
dende. Husk at I også skal hygge jer 
og have det sjovt. I må meget gerne 
tælle antallet af gæster fordelt på 
børn og voksne, så vi kan se, om vi 
tilsammen har slået alle rekorder på 
landsplan. Send data om antal børn 
og voksne ind til Ida Kryger på  
ikr@friluftsraadet.dk meget gerne 
samme dag, så vi  hurtigt kan melde 
årets deltagerantal ud.

Vi håber, at I og jeres eventuelle 
samarbejdspartnere får en god 
oplevelse. Måske vil de gerne være 
med igen, så I er flere hænder om 
at løfte næste år, når vi inviterer til 
Naturens Dag den  
8. september 2019. 

Fra maj til august 1. august3. 
 Vi har lavet en 

pressemeddelelse 
til lokalavisen og 
reklameret for vo-
res arrangement i 
vores nyhedsbrev, 
på Skoleintra mv.

 Vi har en  
plan B i tilfælde  
af meget regn.

4. 
 Vi har opdate-

ret vores arran-
gement på www.
naturensdag.dk

 Vi har rekla-
meret for vores 
arrangement i 
vores netværk, på 
Facebook.

5. 
 Vi har lavet 

opslag på Face-
book 

 Vi har sendt en 
pressemeddelelse 
til lokale medier. 

      Vi har en klar 
rollefordeling for 
dagen.

6. 
 Vi har optalt 

antal gæster 
fordelt på voksne 
og børn og sendt 
info til Sune på 
smp@friluftsra-
adet.dk.

Naturens Dag i regnvejr
Overvej om I evt. skal have en ”plan B”, hvis det bliver 
 regnvejr. Måske kan I gennemføre arrangementet i regntøj 
og med gummistøvler og lave en sjov vand-aktivitet eller 
måske kan  arrangementet flyttes til en lade eller anden 
overdækning? 

Slut august 9. september

Tak for jeres gode indsats og for 
at åbne naturen for børn  
og voksne på Naturens Dag.


