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Sundhed, fysisk såvel som psykisk, er betinget af sunde vaner. Naturen 
udgør en effektiv arena, hvori nye vaner kan etableres og fastholdes. 

Beskrivelse: Outdoor Institute afvikler en række outdoor-aktiviteter af betydning for 
vores fysiske, psykiske og sociale trivsel. Aktiviteterne afvikles som et tilbud til 
medarbejderne, og kan planlægges efter behov. Eksempelvis kan ugentlige eller 
månedlige cykelture, gåture eller kajakture afvikles med hjælp fra en instruktør. 
Aktiviteterne er kategoriseret indenfor nedenstående temaer.

Pakker:

Udbytte:

Firma-outdoor kan evt. startes op med en vidensdag, der introducerer til indhold i de 
forskellige pakker, og generelt introducerer til trivsel og brug af naturen som ressource.

Relationer i naturen Naturtræning Sanseoplevelser i naturen

FIRMA-OUTDOOR  

Øget trivsel og 
arbejdsglæde 

Øget mental, fysisk og 
social sundhed

Styrket relation mellem 
medarbejdere
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Fysisk inaktivitet er en almenkendt 
problemstilling med stor betydning for vores 
fysiske og mentale sundhed. Synet af snoede 
skovstier, kuperet bakker og krystalklare søer 
bevirker ofte, at de fysiske anstrengelser 
skubbes i baggrunden, til fordel for en dybere 
og mere tilfredsstillende ro. 

Fysisk aktivitet er omdrejningspunktet for denne 
firma-outdoor pakke. Et forløb indeholder typisk 
en fælles opvarmning, hvorefter en eller flere 
konkrete aktiviteter igangsættes. Der vil altid være 
mulighed for differentieret niveau. 

Forløbet afrundes ligeledes i fællesskab. 

NATURTRÆNING
Firma-outdoor

Opstart Tjek-ind 
Opvarmning

Ak.1 
Fysisk 

aktivitet
Løb/gang på skovstier

Ak. 2
Styrke

Styrketræning med 
naturen som løftestang

Afrunding Afslutning og fælles 
besked

Frivilligt Dukkert i sø og sauna

Eksempel på 1,5-times forløb
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Der er fokus på stress-reduktion, velvære og mental 
sundhed i outdoorpakken ‘Sanseoplevelser i naturen’. 
Her er der tid til at sætte arbejdslivet på pause og 
bruge nogle timer på sig selv. 

Deltagerne kommer til at opleve forskellige naturtyper 
omkring arbejdspladsen og arbejder med, hvordan vi 
sanser og mærker naturen - og det den gør ved os. Vi 
arbejder med øvelser i naturen baseret på mindfulness, 
som fx skovbadning, stillevandring, mærke skovbunden 
- og bearbejder løbende de mange indtryk med 
opsamlinger og dialog.

Vi starter og slutter altid fælles med plads til at dele, 
hvad vi kommer med, og hvad vi tager med tilbage. 

SANSEOPLEVELSER 
I NATUREN

Firma-outdoor

Eksempel på 2-timers forløb

Opstart
Vi mødes i 'basen’ 
Tjek-ind 
Fælles runde

Ak.1 
Naturtyper

Vandring i naturtyper
Dialogøvelser 
Viden om naturtyper

Ak. 2
Sans naturen

Sans naturen 
Lig i skovbunden 
Dialog og opsamling 

Ak. 3
Forbundethed

Mærk naturen
Dialog og opsamling

Afrunding Hvad oplevede vi
Hvad tager vi med  
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Optænding af bål, kajakroning og fredfyldte 
gåture gennem skoven. Når vi optages af et 
fælles tredje, som i naturen, opstår de gode 
samtaler helt af sig selv. Flere 
forskningsstudier har påvist, at naturen 
udgør en effektiv arena mhp. at styrke de 
mellemmenneskelige relationer.

Fællesskab og gode relationer er 
omdrejningspunktet for denne firma-outdoor 
pakke. Vi arrangerer forskellige outdoor-aktiviteter, 
hvor der vil være rig mulighed for at arbejde med 
relationer, fællesskab, social sundhed og trivsel.  

RELATIONER I NATUREN
Firma-outdoor

Eksempel på 1.5-timers forløb

Opstart
Vi mødes i 'basen’ 
Fælles runde
'Opvarmning'

Ak.1 
Naturtyper

Dialogøvelser 
Samarbejdsøvelser ved 
basen 

Ak. 2
Sans naturen

Fælles vandretur med 
opgaver undervejs

Ak. 3
Forbundethed

Optænding af bål med 
kaffe og socialt samvær

Afrunding Hvad oplevede vi
Hvad tager vi med  


