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Kommissorium for Børne- og ungepolitisk netværk under Fri-
luftsrådet 
 
Reference 
Netværket er nedsat under ansvar over for Friluftsrådets bestyrelse og med afsæt i Friluftsrå-
dets formål, værdigrundlag, strategi og vedtagne politikker.  
 
Baggrund 
Det strategiske ophæng for netværkets arbejde er Friluftsrådets strategi 2021-2024: Forenin-
ger og fællesskaber skal have gode vilkår.  
 
Netværket refererer direkte til underpunktet: Vi vil skabe netværk og alliancer der styrker den 
friluftspolitiske interessevaretagelse nationalt og lokalt.  
 
Friluftsrådets børne- og ungepolitik, som blev udarbejdet af Børne- og Ungeudvalget i 2022 be-
stående af medlemsorganisationer og godkendt af bestyrelsen i februar 2022, udgør det over-
ordnede politiske grundlag for organisationens børnepolitiske prioriteter. 
 
Børne- og ungepolitikken bygger på følgende fire principper, som er styrende for Friluftsrådets 
synspunkter og holdninger vedrørende børne- og ungepolitiske arbejde:  
 

1. Naturoplevelser og friluftsaktiviteter: 
Alle børn og unge skal have varierede naturoplevelser og friluftsaktiviteter. Natur og 
friluftsliv kan være mange ting - og kræver forskellige forudsætninger. Alle børn skal 
møde og blive fortrolige med forskellige typer af naturoplevelser og friluftsaktiviteter. 
 

2. Naturforståelse: 
Alle børn og unge skal have viden om, erfaring med og forståelse for naturen. Viden og 
naturforståelse giver rigere natur- og friluftsoplevelser, lyst til at passe på naturen og 
til at bruge den på et bæredygtigt grundlag. 
 

3. Tilgængelig natur og målrettede faciliteter: 
Der skal være natur og friluftsfaciliteter, der hvor børn og unge bor. Børns og unges 
mobilitet er begrænset. Samtidig er plads og faciliteter under pres. Der er derfor behov 
for en særlig opmærksomhed på at sikre kort geografisk afstand til natur og friluftsfaci-
liteter, så alle børn og unge har mulighed for friluftsliv i hverdagen. 
 

4. Inspiration og begejstring: 
Alle børn og unge skal møde inspiration og begejstring til friluftslivets mangfoldighed i 
forskellige arenaer. 
 
Børn og unge møder naturen og friluftslivet i dagtilbud, skoler, fritidstilbud, i forenin-
ger og på egen hånd eller i familien. De forskellige arenaer har hver i især en særlig 
mulighed for og pligt til at inspirere og begejstre børn og unge til friluftslivets glæder 
og friluftsforeningernes mangfoldighed. 
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Mål og opgaver 
Netværkets formål er at inspirere til mere samarbejde og videndeling mellem organisationerne 
om børn og natur, arbejdet med børn og unge i foreningslivet samt styrke det politiske arbejde 
for de danske børns friluftsliv og oplevelser i naturen. 
 
Tidsramme 
Friluftsrådets bestyrelse beslutter på møde den 14. september 2022 at nedsætte netværket. 
Der udpeges formand og op til tre andre bestyrelsesmedlemmer, der tilknyttes netværket.  
 
Det første møde i netværket afholdes ultimo 2022.  
 
Netværkets medlemmer 

 
• Formand: Rene Bokær. 

 
• Bestyrelsesmedlemmer: op til 3 medlemmer fra Friluftsrådets bestyrelse 

 
• Medlemmer fra medlemsorganisationer:  Der inviteres bredt mellem friluftrådets med-

lemsorganisationer. Hver organisation kan sende op til to deltagere. Der er ikke møde-
pligt, men tilmelding til det enkelte netværksmøde. 
 

• Netværket kan invitere eksterne ressourcepersoner til holde oplæg til inspiration for 
det videre arbejde i netværket. 
 

Møder 
Møderne afholdes lokalt hos medlemsorganisationer (eller deres lokalforeninger). Møderne vil 
bestå af oplæg fra værtsorganisationen, eventuelt oplæg fra udefrakommende fagperson/in-
spirator, debat og udveksling af ideer fra deltagerne.  
 
Møderne vil blive afholdt en gang hver halve år, for at holde på eksklusivitet. 
 
Det tilstræbes, at værterne selv vil være med til at komme med input til dagsorden og vælge 
tema for mødet. Friluftsrådets sekretariatet vil stå for indkaldelse og sikring af det praktiske. 
Det forventes, at værtskabet går på rotation mellem medlemsorganisationerne i netværket.  
 
En gevinst ved netværket vil være at styrke videndelingen, danne relationer mellem medlems-
organisationer og Friluftsrådet og derved gøre samarbejdet tættere. 
  
Sekretariatets betjening af udvalget 
Udvalget vil være understøttet af sekretariatet ved ledelsen samt sekretariatsmedarbejdere 
efter behov.  
 
Økonomi 
Omkostninger til netværkets møder afholdes af Friluftsrådet, som en del af budgetposten for 
bestyrelsens arbejde (driftsmidler). 
 
Den sekretariatsmæssige indsats er en integreret del af den daglige drift.  
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