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Styrk sundhed, velfærd og vækst med diplomuddannelsen i outdoor
Fokus på natur og outdoor er i disse år stigende. Erfaringer viser allerede, at et øget fokus på brugen 
af naturen og outdoor kan løse en række samfundsproblematikker som fx manglende trivsel og højt  
sygefravær. Brugen af naturen og outdoor kan øge sundhed og livskvalitet for den enkelte borger og  
medarbejder i en virksomhed, ung såvel som gammel, og kan bidrage positivt til løsning af kerneopgaven 
på de forskellige velfærdstilbud i kommunalforvaltningen og i private virksomheder i de kommende år.

Diplomuddannelsen i outdoor er skræddersyet til dig, som arbejder med at implementere outdoor i din 
virksomhed, eller dig, der arbejder i en forvaltning, hvor I ønsker at sætte øget fokus på velfærdsområdet  
gennem nye veje. Uddannelsen giver dig en uvurderlig ”værktøjskasse”, som du dels kan bruge i din  
fremtidige karriere, dels til at skabe resultater i processen med at udvikle outdoorområdet.

Dit udbytte
Med en diplomuddannelse i outdoor får du de uddannelsesmæssige kompetencer, som kræves for at 
indtænke brugen af naturen som et aktiv ift. velfærdsområdet. Du får viden om, hvordan naturen kan 
skabe trivsel for virksomhedernes medarbejdere, borgere og fagligt personale. Du vil således gennem 
og efter uddannelsen kunne gennemføre en lang række strategiske og praktiske tiltag, der kan bidrage til 
ændringer af din kommunes eller virksomheds fremtidige velfærdsdagsorden. 

Du bliver inspireret af spændende og relevante undervisere og oplægsholdere, der har stor viden inden for 
alle fagenes områder. Ligeledes møder du medstuderende på uddannelsen, der i lighed med dig brænder  
for at gøre en forskel. Kombinationen mellem teori, cases og konkrete værktøjer sikrer sammenhæng og 
din mulighed for at omsætte den samlede læring til din konkrete praksis.

Deltagerprofil
Du har sandsynligvis job i den offentlige sektor fx inden for kultur, fritid eller vælfærdsområdet, i en  
virksomhed, hvor I sætter øget fokus på trivsel og fastholdelse, eller du har måske en drøm om at komme til 
at arbejde inden for området og vil bruge de nødvendige ressourcer i uddannelse. Uanset dit nuværende  
udgangspunkt brænder du for at udvikle dig og benytte din viden i dagligdagen. 

Derudover har du gennemført en videregående uddannelse svarende til minimum en kort videregående 
uddannelse eller en akademiuddannelse.

Varighed og eksamen
Uddannelsen er sammensat af individuelle fag inden for emnet natur, oplevelser og outdoor. Du kan 
således selv bestemme, om du kun vil tage dele af eller hele uddannelsen.

Undervisningen gennemføres som en kombination af internat og hybrid læring. Ud over de indlagte un-
dervisningsdage skal du påregne en del hjemmearbejde i form af forberedelse, opgaver, handlingsplaner 
m.v. Endelig afsluttes hvert af de enkelte moduler med en obligatorisk eksamen.



Outdoor-uddannelsen består af følgende moduler: 

Mål
Med uddannelsen bliver du i stand til at arbejde med:

• Forskellige perspektiver på projektledelse og projektudbytte 
• Idégenereringsværktøjer og udvikling af brugen af naturen og design af løsninger herfor
• Bæredygtige forretningsmodeller herunder fokus på bæredygtighed i enhver aktivitet
• Økonomi i forskellige værdikæder og oplevelsen for den enkelte borger
• Strategiske værktøjer til indførelse af natur, outdoor og oplevelser
• Værktøjer til udarbejdelse af koncepter
• Ledelse i oplevelsesteoretisk og oplevelsesøkonomisk perspektiv

Uddannelsen svarer til en hel diplomuddannelse i Leisure Management, men tones ift. brugen af naturen  
og outdoor. Uddannelsen åbner op for en lang række andre spændende muligheder for videreuddannelse,  
hvis du ønsker at dygtiggøre dig herunder relevante masteruddannelser.
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Tilmelding
Du kan få mere information om uddannelsen og se datoer for de enkelte fag på:

eaDania.dk/outdoordiplom

 Kontakt for yderligere information:

Dania Erhverv er Erhvervsakademi Danias samlede enhed for efter- og videreuddannelse. Dania Erhverv udbyder 
efter- og videreuddannelser i form af akademiuddannelser, kurser og skræddersyede konsulentløsninger til private 
og offentlige virksomheder. Vi arbejder målrettet med at skabe personlig udvikling for den enkelte og vækst for 
virksomheder i lokalområderne, i regionerne og på landsplan.

Hvad siger branchen?
”Det er efterhånden veldokumenteret, at natur og grønne områder er både en sundhedsfremmende 
ramme og væsentlig ressource for menneskers fysiske, mentale og sociale sundhed. Spørgsmålet er  
derfor ikke længere OM vi skal bruge naturen, men mere HVORDAN. Vi oplever, at arbejdet med  
udvikling af forsknings- og erfaringsbaseret viden på dette område er i rivende udvikling. Derfor er  
Diplomuddannelsen i Outdoor meget relevant, da den tager afsæt i den eksisterende viden og styrker 
de studerende til selv at kunne omsætte den i arbejdet med udvikling af eget praksisfelt.”

Heiko Buch-Illing, Direktør, CEO
Phone  +45 88 44 80 44 / Mobile +45 24 88 96 28
mail: hbi@outdoorinstitute.dk
Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51 
8600 Silkeborg, Denmark
www.outdoorinstitute.dk

 

Dania Erhverv 

Christoffer Vandborg Hosbond
Mail: chho@eadania.dk
Tlf:  +4572291555  / 61953538 
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