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Du kommer bl.a. til at lære om og arbejde intensivt med:
– Teknikker og traditioner ved liv under åben himmel
– Friluftsudstyr med udgangspunkt i naturlige, enkle og velegnede materialer.
– Undervisnings og vejledningspædagogik samt natur- og friluftsliv i nærmiljø.
– Sejlads i og bygning af kano og egen kajak. Skærgård og fos mv.
– Klatring, sikringsteknik og historisk baggrund mm. for klatring i træer,
på klipper og i bjerge.
– Vinterfriluftsliv i skov og på fjeld, herunder bl.a. skiløb, lavinekendskab,
topbestigninger, evt. couloir- og isklatring.
Desuden arbejder du generelt med:
– Natur- og friluftsliv, friluftshistorie, friluftspædagogik, bl.a. vejledning.
– Natur -kendskab og -forståelse, naturfolk, naturfilosofi og økosofi mm.
Derudover kan du aflægge professionelt
kompetencegivende prøver og dermed blive:
– Autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder© (KAL©).
2.

Skolerne

Om studiet

Efterårsstudiet (start 1. august).

Vi samarbejder På studiet kommer du bl.a. på
bl.a. med: intensive studieophold på
forskellige professionelle skoler for
natur- og friluftsliv, der hver for sig
arbejder med sit område.
Vägledarnätet Holdene er på ca. 2-5 personer.
Du møder et åbent og uhøjtideligt
Kanotmakarn miljø og en høj faglig standard.
SörNävde, Sverige Studiet er sammensat af kurser,
praksis med øvrige studerende
under vejledning og mulighed for at
få praksiserfaringer gennem det arbejde, der iøvrigt foregår på skolerne.
Frilufts-Værkstedet
På
studiet
er der
Akademin för desNatur- & Friluftsliv uden
www.naturakademi.com oplæg
med
bl.a.
litteratur
Klatre-Centeret og film
www.klatrecenter.dk om etik,
friluftslivshistorie,
økosofi
og
natursyn
mm.

Studiet varer 40 uger. Dertil kommer er introduktionsforløb på 2 uger.

Startdato Studieforløb

Varighed

1. august Introduktion til studiet, vejlederne samt
teknikker og traditioner i friluftslivet
2 uger
15. august Vejlederstudiet i klatring og friluftsliv
10 uger
25. oktober Vejlederstudiet i friluftsforståelse
Desuden skriftlig opgave.
6 uger
5. januar Vejlederstudiet i vinterfriluftsliv, skov & fjeld 10 uger
15. april
Vejlederstudiet i kano- og kajakfriluftsliv * 10 uger
1. juli
Vejlederstudiet i friluftspædagogik
4 uger
Ialt 42 uger

* Inkl. kajak. Der fås specialbrochure for hver af de lange studiedele.

Forårsstudiet (start 13. marts).
Studiet varer 40 uger. Dertil kommer er introduktionsforløb på 2 uger.

Varighed

16. marts

Introduktion til studiet, vejlederne samt
teknikker og traditioner i friluftslivet
2 uger
27. marts Vejlederstudiet i klatring og friluftsliv
10 uger
1. juli
Vejlederstudiet i friluftspædagogik
4 uger
15. august Vejlederstudiet i kano- og kajakfriluftsliv *
10 uger
25. oktober Vejlederstudiet i friluftsforståelse
Desuden skriftlig opgave.
6 uger
5. januar Vejlederstudiet i vinterfriluftsliv, skov & fjeld
10 uger
Priserne er inkl. logi under enkle forhold. Alle forløb er på fuld tid. Ialt 42 uger

Betaling
–
Kr. 13.800,Kr. 5.420,Kr. 15.900,Kr. 8.880,Kr. 17.800,Kr.61.800,-

* Inkl. kajak. Der fås specialbrochure for hver af de lange studiedele.

3.

–
Kr. 13.800,Kr. 8.880,Kr. 17.800,Kr. 15.900,Kr. 5.420,Kr. 61.800,-

Priserne er inkl.
logi under
enkle forhold.
Alle forløb er
på fuld tid.

På studiet lever vi ude og er på tur en stor del af tiden.
I det hele taget er studiet meget praksis-orienteret.

Startdato Studieforløb

Betaling

4.

Økonomi.
Ved tilmelding til studiet betaler du kr. 10.000,-, som dækker:
– de første 2 ugers introduktionsforløb, kr. 2.000,-,
– studietilrettelæggelse og administration, kr. 4.000,- samt
– depositum, kr. 4.000,-, hvoraf
- kr. 3.000,- dækker deposita til de enkelte studiesteder
Tilbagebetales, med mindre studiet afbrydes før tiden
- kr. 1.000,- dækker evt. skader på udstyr og lokaler mm.
Tilbagebetales, med mindre, der har været skader mm.
Derefter betaler du for hver studiedel senest to måneder inden start
på denne.
Betalingen følger af planerne for studierne, der starter hhv. forår og
efterår. (Se side 4 og 5).
Prisen er generelt inkl. logi under enkle forhold.

En professionel uddannelse i
natur- og friluftsliv
– Målet med studiet er bl.a. at give indsigt, færdigheder og erfaringer,
der gør det muligt senere at arbejde professionelt med vejledning i natur- og friluftsliv.

Tilmelding til studiet foregår normalt senest 3 måneder før studiestart.
Der er flere muligheder for at få hjælp til økonomien på studiet, bl.a.:
Ledig.
a) Hvis du er ledig på dagpenge, kan du evt. få betalt studiet og
samtidigt modtage dagpenge. Det er op til din sagsbehandler.
b) Hvis du er ledig på bistandshjælp, kan du evt. få betalt studiet,
samtidig med, at du modtager bistandshjælp.
I arbejde.
Hvis du er i arbejde, kan du få uddannelsesorlov, evt. med dagpenge.
Du kan selvfølgelig også selv betale. Det giver bl.a. større frihed.

På studiet bor du bl.a. på Kullanäs i Sverige og
på Friluftsuniversitetets kursusejendom, Kraklund.
Derudover sover du en del under åben himmel,
samt i bivuak, lavvu, telt elller snehule.

Vejledning er en ideel måde at
lære på, når det drejer sig om
natur- og friluftsliv.
Et vejlederstudie kan minde om
en læreplads. Det lægger op til
både fordybelse og dygtiggørelse på højt fagligt niveau.
Det lave deltagertal (ca. 5/
vejleder) er med til dette.
Studiet kræver en aktiv og
selvstændig indsats af dig.
Det er gennemgående for
studiet, at du lærer ved at gøre,
og selv om der selvfølgelig er
teori, så er studiet meget
praksisorienteret.
Bl.a. derfor er udbyttet stort.
5.
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Hvordan kommer du i gang?
-og hvordan får du mere at vide?
– Hvis du er interesseret i
optagelse på studiet,
bør du først kontakte
Friluftslivsuniversitet.
Her vil du kunne få en vurdering af mulighederne.
– Dernæst bør du sende en
kort beskrivelse af;
– din friluftsbaggrund og af
– dit mål med evt. at
komme på studiet.
– Endelig vil vi gerne træffe
dig.
Studiet er krævende, og det
er vigtigt, at du har det bedst
mulige grundlag for at vurdere, om studiet og studieformen er noget for dig.
Samtidig får vi også et indtryk
af dig.
Endelig får du lejlighed til at
tale med de studerende, der
allerede er i gang.
Vi forsøger at tilrettelægge det sådan, at der ca. én gang om måneden er mulighed for at komme og hilse på og få en snak mm.

Friluftsuniversitetets

1-årige vejlederstudie i

Natur- og friluftsliv

Har du lyst til;
– Et spændende studieår?
– at leve i, af og med naturen?
– at arbejde intensivt med
friluftsfaglig dygtiggørelse?
– at blive en del af et
levende og aktivt friluftsmiljø?
Så tilbyder vi bl.a;
– højt fagligt niveau
– små hold
– tid til fordybelse
Venor
– professionelle vejledere
– længere ophold på en række professionelle skoler for
natur- og friluftsliv, der hver arbejder med deres område.
Studiet henvender sig bl.a. til dig, der ønsker en
spændende og intensiv uddannelse i natur- og friluftsliv,
evt. med det mål senere at kunne leve af undervisning
eller vejledning indenfor området.
Studiet sikrer både høje faglige kvalifikationer og
indsigt i måder at formidle natur- og friluftsliv på.
Hovedvejlederne på studiet er
optaget i Dansk Vejlederkreds,
interesse- og brancheforeningen
for professionel vejledning i
natur- og friluftsliv.
Foreningen har strenge
faglige optagelseskriterier.
Se mere på: www.vejlederkreds.dk

Interesse- og
brancheforeningen for
professionel vejledning i
natur- og friluftsliv

Vi lægger vægt på, at du har alsidige erfaringer med
natur- og friluftsliv og på din interesse og motivation.
Når du er godkendt til optagelse på studiet, modtager du en
bekræftelse med detaljerede oplysninger og betalingsfrister mm.
Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere eller få en snak,
hvis der er noget, du er i tvivl om.
Der er et meget begrænset antal pladser (ca. 5 studerende pr.
vejleder).

Henvendelse om og tilmelding til studiet bør derfor ske i god tid.
7.

Friluftsuniversitetet er en selvejende institution.
Friluftsuniversitetets formål er bl.a. at skabe en praksisbaseret
forståelse for, at mennesket er en del af naturen, især gennem
oplevelser og erfaringer med samt dygtiggørelse i friluftsliv.
Formålet er desuden at skabe rammer om og muligheder
for fordybelse og forskning i friluftsliv.
© Må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Friluftsuniversitetet

