Værdisæt
Bliv NaturligVis
Bliv NaturligVis er et samarbejde imellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund
støttet af Nordea-fonden.
Vision
Vi vil styrke børns naturidentitet og naturforståelse.
Mission
Vi arbejder for at udvikle naturforståelse og -identitet gennem formidling med jagt og lystfiskeri.
Mål
At bringe jagt og lystfiskeri på skoleskemaet i Danmark under den åbne skole ved at tilbyde
formidlingsplatformen www.blivnaturligvis.dk der indeholder et landsdækkende netværk frivillige
formidlere der leverer gratis formidling til skoler samt gratis målstyrede, tværfaglige
undervisningsmaterialer, spændende interaktive opgaver.
Kerneværdier
•
•
•
•

Ligeværd
Respekt
Ærlighed
Autenticitet

Hvorfor jagt og lystfiskeri på skoleskemaet
Vi jægere og lystfiskere bevæger os i naturen på en måde, hvor vi konstant søger viden om naturen og
større tilhørsforhold til den. Vi høster af naturens overskud, og vi ved, at naturen skal beskyttes, før den
kan benyttes. Bliv NaturligVis tager udgangspunkt i den kærlighed til naturen, som er dybt forankret i
størstedelen af os danske jægere og lystfiskere. Med den i hånden og lys i øjnene, tager vi børnene med på
en naturrejse fra den spirende naturpleje, over nedlæggelsen eller fangsten af vores bytte og til nydelsen i
det gode måltid, der følger. Vi har vores gang i naturen, fordi vi simpelthen ikke kan lade være, og dette
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forhold til naturen, ønsker vi at sætte i spil sammen med skolebørnene. Børn med fingrene godt og
grundigt nede i naturen er glade og nysgerrige mennesker. Ved at bidrage til børnenes nysgerrighed for,
viden om og kærlighed til naturen, mener vi, at vi faciliterer en ramme, hvor børnenes natursyn og
naturidentitet dannes.

Rammer
Dette værdisæt er for alle, der er tilknyttet projektet Bliv NaturligVis. Formålet med værdisættet er, at alle
der arbejder i regi af Bliv NaturligVis, arbejder med samme mål for øje og har en fælles forståelse af de
værdier Bliv NaturligVis repræsenterer.
Dette tilbyder Bliv NaturligVis de frivillige
Bliv naturligvis er et tilbud til jægere og lystfiskere, der brænder for at formidle deres passion på skoler. Bliv
Naturligvis har en målsætning om at tilbyde frivillige en udviklende organiseret netværksplatform, hvor
udvikling af netværkets aktører er i højsædet. Bliv NaturligVis vil løbende tilbyde seminarer, kurser og
events til netværkets aktører for at bidrage til udvikling, trivsel og det bedst mulige formidlingsresultat på
skolerne.
Din rolle som frivillig i Bliv NaturligVis
Som frivillig er du Bliv NaturligVis’ væsentligste aktiv. Den enkelte frivillige er vigtig for projektet, og alle
frivillige danner grundlaget for, at Bliv NaturligVis` vision om at styrke børns naturforståelse og
naturidentitet kan virkeliggøres. Undervisningen du leverer, tager som noget unikt udgangspunkt i dine
egne oplevelser og færdigheder, hvilket er med til at levere et autentisk indhold i undervisningen, som
begejstrer de børn, du møder. Du kan på den måde være med til at forme børns interesse for, viden om og
lyst til at være i natur og blive medudviklere af naturen.
Bliv NaturligVis frivilliges tilknytning til Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Jægerforbund
Når du er tilknyttet som frivillig på Bliv NaturligVis, er du dermed også ambassadør for Danmarks
Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund. Det forventes af dig, at du overholder samfundets, Bliv
NaturligVis og forbundenes love, regler og værdier. Det kan du gøre ved at være loyal og positiv i din ageren
når du repræsentere Bliv NaturligVis. Når du møder konflikter eller generel utilfredshed med Bliv
NaturligVis og de bagved liggende forbund, løses det ved at tage kontakt til relevante involverede parter. Er
du usikker på hvordan kan du altid kontakte den frivilligansvarlige for råd og vejledning.
Afbud
Hvis du bliver forhindret i at møde op til en aftale med en skole, skal du hurtigst muligt kontakte skolen og
give dem besked herom. Du er meget velkommen til at høre andre i dit Bliv NaturligVis-netværk, om der er
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én, der har lyst til at overtage aftalen. Hvis der kommer en anden i stedet for dig, skal dette også oplyses til
skolen.
Alkohol og andre rusmidler
Det er ikke accepteret at være påvirket af alkohol eller narkotiske stoffer i forbindelse med en opgave.
Billeder
Det er tilladt at tage billeder, når du er ude og formidle på skolerne. Du skal dog være opmærksom på, at
hver skole har forskellige politikker i forhold til at tage billeder af medarbejdere og elever. Spørg efter
retningslinjer inden du tager billeder. Foreligger der ikke en generel tilladelse til at offentliggøre billeder af
eleverne, må der kun offentliggøres billeder, hvor eleverne ikke kan genkendes.
Børneattest og straffeattest
Som frivillig på Bliv NaturligVis skal du kunne levere en ren børne- og straffeattest. Disse rekvireres og
godkendes af Bliv NaturligVis kontoret inden første skolebesøg, samt løbende herefter.
Flytning
Vi får ikke automatisk besked, hvis du flytter, skifter telefonnummer eller e-mail, så husk at rette din
information på din profil på www.blivnaturligvis.dk samt melde det til den frivilligansvarlige.
Forsikring
Når du er ude i regi af Bliv NaturligVis, er du dækket af vores arbejdsskadeforsikring. Den gælder fra
ankomst til arbejdsstedet indtil afgang fra arbejdsstedet. Kommer du til skade, skal du hurtigst muligt
kontakte den frivilligansvarlige på Bliv NaturligVis kontoret.
Gaver
I forbindelse med formidlingsopgaver kan det ske, at modtageren af undervisningen tilbyder dig en gave.
Det er tilladt at tage imod mindre gaver dog ikke kontante vederlag. Dette for at undgå interessekonflikter
– i særdeleshed fordi arbejdet forventes udført på frivillig basis uden modtagelse af vederlag af nogen art.
Det påhviler gavemodtageren selv at indberette til SKAT.
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Klager
Oplever du noget, der er utilfredsstillende eller ubehageligt, når du er i regi af Bliv NaturligVis, skal du tage
kontakt til Bliv NaturligVis’ frivilligansvarlige, som vil tage hånd om problemet. Skulle det ske, at der
foreligger en klage over den frivillige, vil denne blive behandlet af Bliv NaturligVis frivilligansvarlig hurtigst
muligt sammen med de implicerede parter.
Kørsel
I forbindelse med formidlingsopgaver er det tilladt at modtage kørselsgodtgørelse i henhold til statens høje
takst for kørsel. Vær opmærksom på, at det kan byde på administrative udfordringer for visse skoler.
Dette er et anliggende mellem dig og skolerne.
Rygning
Hver skole har egne rygeregler, spørg hvad der er gældende der, hvor du kommer ud.
Overtrædelse af retningslinjer
Hvis retningslinjerne overtrædes, kan det skade både dig som frivillig, Bliv NaturligVis, Danmarks
Jægerforbunds og Danmarks Sportsfiskerforbunds omdømme. Er du usikker, skal du altid kontakte den
frivilligansvarlige for at sikre dig, at der ikke opstår problemer. Ved alvorlige uoverensstemmelser mellem
Bliv NaturligVis og dig som frivillig kan det medføre at samarbejdet må ophøre.
Alle interessenter i Bliv NaturligVis er forpligtet til at rapportere væsentlige overtrædelser og andre forhold
i forbindelse med adfærdsreglerne direkte til den frivilligansvarlige.
Værdighed og respekt
Bliv NaturligVis favner en bred vifte af folk, og som frivillig vil du komme ud og møde mange forskellige
mennesker. Det er vigtigt, at du er dig din rolle som ambassadør for Bliv NaturligVis bevidst og optræder
høflig og ærlig og behandler alle ligeværdigt og respektfuldt. Vi accepterer ikke diskrimination på grund af
køn, etnisk baggrund, seksuel observans, religion eller alder, ligesom chikane heller ikke tolereres.

Jeg har læst og anerkender ovennævnte værdisæt for Bliv NaturligVis

Dato__________________________

Fulde Navn__________________________________

Underskrift_________________________________________________________________
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