Skov, Landskab, Park og Friluftsliv

Unikke rammer for dit kursus
– helt ude i skoven

Enestående kursusfaciliteter på Københavns
Universitets skovcampus i Nordsjælland

de t nat u r- og biov i de nsk a be l ige fa k u lt e t

kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

SKOVSKOLEN
– KØBENHAVNS UNIVERSITETS SKOVCAMPUS
I smukke omgivelser i Nødebo, Nordsjælland, midt mellem
Gribskov og Esrum sø, ligger Skovskolen. Med sin specielle
stemning og enestående placering udgør Skovskolen den ideelle
ramme for kurser, konferencer og medarbejderseminarer.
På Skovskolen finder I alle de faciliteter,
der skal til for at sikre en vellykket afvikling
af jeres arrangement. Fra moderne mødelokaler og konferencesal til overnatningsfaciliteter og et ualmindelig godt køkken.
Hertil skal I lægge talrige muligheder for at
inddrage naturen og friluftsoplevelser som
en del af opholdet.

På Skovskolen er vi nemlig andet end
skønne omgivelser. Vi har faglige spidskompetencer inden for personaleudvikling, udeoplevelser, naturformidling og
friluftsliv. Derfor kan vi sammensætte et
individuelt og professionelt forløb, der er
tilpasset netop jeres ønsker og behov.

Bålets ro og stilhed eller
fysisk aktivitet
- vi skaber de perfekte
rammer

Fra skovskole til moderne videncenter
Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved
Københavns Universitet.
Skovskolen har i mere end 50 år været et praksisnært videncenter, der arbejder med erhvervsog professionsrettede uddannelser inden for skov, park, landskab og friluftsliv.
Vi uddanner skov- og landskabsingeniører, have- og parkingeniører, skov- og naturteknikere,
friluftsvejledere og naturvejledere, og vi gennemfører arbejdsmarkedsuddannelse inden for
skov-, park-, landskabsdrift og friluftsliv.
Vi gennemfører diplom- og masterkurser inden for friluftsliv, løser forsknings- og
udviklingsopgaver samt yder rådgivning. Vi udbyder desuden efteruddannelseskurser
og personaleudviklingsaktiviteter på alle niveauer. Skovskolen har også en kursus- og
undervisningsafdeling på Eldrupgård på Djursland – midt i Løvenholmskovene.

Forplejningen på Skovskolen
er en væsentlig del af oplevelsen

DET GODE KØKKEN
I Skovskolens Spisehus møder I et
nordisk køkken inspireret af naturen
omkring os. Sundhed og økologi er vores
udgangspunkt, og menuerne skifter
med årets gang, så vi altid har sæsonens
råvarer i centrum. Det er mad med saft
og kraft, skabt til nydelse og velbehag.
Som noget helt specielt kan vi tilbyde

utraditionelle rammer for jeres forplejning. Hvad med en lækker picnickurv til
frokost, egen tilberedt mad over bål eller
en udsøgt 3-retters middag serveret i
vores samekåte i skoven – alene oplyst af
levende lys?

Smukke bygninger
og unik, rustik stemning

FACILITETER OG AKTIVITETER - UDE OG INDE
Skovskolen byder på et væld af muligheder
for at gøre oplevelser i naturen til en del af
jeres ophold. Enten som pusterum mellem
oplæg og møder eller som et aktivt element, hvor specialdesignede udendørsaktiviteter udfordrer og udvikler deltagerne.

Indendørs råder vi over moderne kursusfaciliteter med et stort, fleksibelt og veludstyret auditorium samt andre undervisningslokaler og grupperum. Herudover kan vi til
internatkurser tilbyde overnatningsmuligheder og fællesfaciliteter til den sociale del.

Som noget helt specielt har vi en række
udendørsfaciliteter, som kan gøre jeres
arrangement unikt. Brug f.eks. shelter
pladser til gruppediskussioner, spis
frokost i bålhytten, besøg en udsigtsplatform i trætoppene, tag en legetime
i skoven eller en vandring med en naturvejleder. I kan også lære at klatre 20
meter op ad en træstamme!

Auditoriet kan rumme op til 140 personer

De mange udendørsmuligheder gør
Skovskolen til noget helt specielt
VÆLG EN UNIK RAMME FOR DIT
NÆSTE ARRANGEMENT
På Skovskolen har vi lagt skovbund til alt
fra kurser og konferencer til sommeruniversitet, ledergruppemøder og medarbejderdage.
Uanset typen af arrangement kan vi
understøtte netop jeres dagsorden
og ønsker. Vores konferenceteam og
erfarne instruktørkorps står til rådighed

Skovskolen
Københavns Universitet
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg
Tlf. 3533 1500
www.sl.life.ku.dk/skovskolen

i forbindelse med oplevelser og aktiviteter, der vil gøre jeres arrangement til et,
I sent glemmer.
Ring eller mail til kursusafdelingen
på Skovskolen, Merete Tønder,
tlf. 3533 1596, mtoe@life.ku.dk, og
hør meget mere om jeres muligheder.

Skov & Landskab er et nationalt
center for forskning, uddannelse
og rådgivning i skov og skov
produkter, landskabsarkitektur
og landskabsforvaltning,
byplanlægning og bydesign

