NATUR- OG KULTURGUIDE - 2018
KORT OM STUDIET

KUNNSKAP

Natur- og kulturguide er et
stedbasert studium på heltid
over to år. Studiet inneholder 8
emner. Alle emnene har
undervisning, forelesninger og
læringsaktviteter på skolen eller i
naturen, i bedrifter eller
institusjoner, samt egenstudier,
innleveringer og avlsuttende
prosjektoppgaver.
Ett emne inneholder praksis i
bedrift eller institusjon: NK8
Praksis i bedrift.
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FERDIGHETER
1.
2.

OPPTAK
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1. Fullført og bestått
videregående
opplæring med fagbrev
innenfor Reiseliv,
Naturbruk eller
Restaurant og matfag.
2. Minst 5 års relevant
praksis uten fagbrev
3. Søkere som ikke er
ferdig med læretid og
som kan dokumentere at
de skal gjennomføre
fagprøve kan tildeles
plass på vilkår dersom
bestått prøve.
4. Fullført og bestått
videregående
opplæring Friluftsfag*.

Kunnskap om hvordan ferdes trygt og sikkert i forskjellige naturmiljøer til alle
årstider
Kunnskap om bærekraftig bruk og forvaltning av natur- og kulturlandskap.
Kunnskap om ivaretakelse av gjester og formidling av natur- og kulturverdier
Innsikt i risikovurderinger og sikkerhetsmessige aspekter ved å ta gjester på
tur, samt å vurdere egne ferdigheter i forhold til disse.
Kunnskap om reiselivsnæringens verdikjede og guidenes roller i denne.
Kunnskap om biologisk mangfold og økoturisme
Kunnskap om hvordan videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter innenfor
forskjellige grener av guideyrket.

5.

Ivareta deltakeres sikkerhet og trivsel i forbindelse med ferdsel og opphold i
ulike naturmiljøer til alle årstider
Vurdere egen virksomhet i henhold til kunnskap om bærekraftig naturbruk og
kulturpåvirkning.
Finne og vurdere natur- og kultur-områder i henhold til potensiell
opplevelsesverdi for ulike grupper
Anvende faglig kunnskap i formidling og tilrettelegging av deltakeres læring
og opplevelser på turer i natur- og kulturlandskap.
Finne frem, velge ut og bruke informasjon og fagstoff som er relevant for
opplevelsesproduksjon på guidede turer.
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Kan planlegge og gjennomføre guidede turer i ulike natur- og kulturmiljøer alene eller i
samarbeid med andre i tråd med; gjeldende lovverk for ferdsel og opphold i natur,
nasjonale standarder for aktiviteter i friluftsliv og bærekraftig natur- og kulturbruk.
Evner å reflektere kritisk over egne kunnskaper og ferdigheter og ut fra dette
velge turer, ferdselsformer, grupper og områder etter evne.
Er i stand til å inngå i og skape samhandling i deltakergrupper, med kolleger og
samarbeidspartnere.
Er i stand til å formidle verdier bygget på den norske friluftstradisjonen og økoturismens
prinsipper.
Kan bidra til utvikling av rutiner og sikkerhetsvurderinger i naturbaserte aktiviteter.
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