
	

	

	
 

 
Svendborg 6. november 2019 

PRESSEMEDDELELSE 
 
Donation fra Albani Fonden muliggør nyskabende undervisningstilbud til børn og unge, der 
er indlagt på  H.C. Andersen Børne og Ungehospital. 
 
H.C. Andersen Børne- og Ungehospital (OUH) og Naturama skaber nu mulighed for, at børn 
kan opleve og blive klogere på naturen – helt uden at forlade skolestuen på hospitalets 
område. 
Med direkte tv-link til Naturama’s naturvejledere formidles og skabes undervisning om 
naturen. I skolestuen på hospitalet kan børnene løbende følge med og stille spørgsmål til 
underviseren, der kan svare i ord og med direkte billeder fra det sted undervisningen 
foregår. Det kan være fra Naturama i Svendborg, fra Fjord&Bælt i Kerteminde eller for den 
sags skyld fra en køkkenhave i Odense. Alt som kræves er en forbindelse til internettet. 
Projektet skaber dermed mulighed for at børnene kommer tæt på naturen helt uden at 
forlade de rammer, de er så afhængige af. 
 
”Vi vil gerne give vores børn og unge mulighed for kontakt med naturen, fordi vi kan se, at 
det har en positiv effekt for hele deres indlæggeses forløb. Vi kan se at børn og unge 
motiveres til at komme ned i Skolen på OUH hvortil Naturama og Fjord&Bælt streamer. På 
de danske sygehuse er mange børn og unge indlagt i længere perioder, og de har derfor 
ikke mulighed for at komme ud i naturen. Mange af børnene og de unge tilbydes til 
gengæld gode oplevelser og undervisning på selve sygehuset” udtaler afdelingsledelsen 
på H.C. Andersen Børne og Ungehospital.  
 
Mette Thybo, Direktør Naturama siger: ”Det at undervise og formidle uden for vores vante 
rammer er jo ikke nyt for os. Vi er dagligt ude på skoler og andre institutioner med 
undervisning og oplevelser om naturen. Med de nye tekniske muligheder kan vi formidle 
direkte til det beskyttede miljø på hospitalet, hvilket gør projektet enestående”. 
 
Der afholdes pressemøde om  projektet 12. November 2019 klokken 13.00 på OUH, 
Odense Universitetshospital. Tilmelding til mads@naturama.dk 
 
For yderligere information: 
Direktør Mette Thybo, Naturama tlf.: 2488 6245 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, Naturama telefon.: 4016 1450 
Mette Sorang Kjær Mette.kjaer@rsyd.dk 
 


