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Kurset inngår i emnet 1552 Skog, fjell og vann (15 stp), og består av fire obligatoriske dager,
med tre feltovernattinger på Lifjell. I tillegg består kurset av en obligatorisk fem dagers (fire
feltovernattinger) egenferd til fots på Lifjell eller Blefjell. Det undervises også i emner som
kultur- og naturlære, samt pedagogikk med relasjon til det å ferdes i skogen og på fjellet.

Friluftslivsveileder – skog og fjell er utdannet til å veilede og guide ulike grupper på
vandreturer, i skogen, og i fjellområder som ikke krever tau eller annen form for sikring.

Friluftslivsveileder – skog og fjell inngår i emnet 1552 Skog, fjell og vann (15 stp) på det
første året ved friluftslivsstudiene ved Universitet i Sørøst-Norge. I tillegg består dette
studiet av følgende emner: 1550 Kultur, samfunn og forvaltning I (7,5 stp), 1451
Friluftslivspedagogikk (15 stp), 1553 Vinter I, skog og fjell (15 stp), samt et valgemne på 7,5
stp.
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Kurset inngår i emnet 1562 Bre, grunnkurs (10 stp), og består av sju obligatoriske dager, med
seks feltovernattinger på Sognefjellet, Bøverbreen. I tillegg består kurset av en obligatorisk
seks dagers (fem feltovernattinger) egenferd til fots i Jotunheimen. I forkant av brekurset er
det avholdt fire forelesninger knyttet til turplanlegging, kulturhistorie, samt glasiologi.
Underveis i brekurset undervises det også i emner som kultur- og naturlære, samt
pedagogikk med relasjon til det å ferdes på bre.

Bre grunnkurs utdanner og gir kompetanse til å planlegge og gjennomføre turer på enkle
breer, fungere som veilederassistent og guide assistent, samt å kunne gjennomføre og lede
kameratredning under enkel brevandring.

Bre grunnkurs bygger videre på «Friluftslivsveileder – skog og fjell» og inngår i emnet 1562
Bre, grunnkurs (10 stp) på det andre året ved friluftslivsstudiene ved Universitet i SørøstNorge. Emnet bygger på 1552 Skog, fjell og vann og 1553 Vinter I, skog og fjell fra første året.
I tillegg består dette andre studieåret av følgende emner: 1460 Pedagogikk, veiledning og
ledelse (15 stp), 1461 Kultur, samfunn og forvaltning II (10 stp), ett valgemne på høsten (7,5
stp), ett valgemne på vinteren (10 stp), samt ett valgemne på våren (7,5 stp).
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Kurset inngår i emnet 1555 Klatring (7,5 stp), og består av sju obligatoriske dager med
undervisning på klippefelt i Telemark og Buskerud. Feltovernattinger mellom kursdagene
forekommer. I tillegg består kurset av seks obligatoriske egenferdsdager til klippefelter i Bø,
eller andre egnede felt. I forbindelse med kursstart blir der gitt en introduksjon I riktig bruk
av utstyr og sikkerhet knyttet til klatring. I løpet av kurset blir der gitt en forelesning om
klatrehistorie og etikk.

Klatring grunnkurs utdanner og gir kompetanse til å planlegge og gjennomføre enkel
topptauklatring på sportsklatrefelt for små grupper. Klatring grunnkurs gir også en innføring
i klatring på led på sportsklatreruter, enkle naturlig sikrede ruter, samt enkel
kameratredning.

Klatring grunnkurs bygger videre på «Friluftslivsveileder – skog og fjell» og inngår i
valgemnet 1555 Klatring (7,5 stp) ved friluftslivsstudiene ved Universitet i Sørøst-Norge.
Emnet bygger på minimum følgende emner: 1550 Kultur, samfunn og forvaltning I (7,5 stp),
1451 Friluftslivspedagogikk (15 stp), 1552 Skog, fjell og vann (15 stp) og 1553 Vinter I, skog
og fjell (15 stp).
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Kurset inngår i emnet 1570 Fjellsport, praktisk fordypning II (7,5 stp), og består av sju
obligatoriske dager, med seks feltovernattinger. En av dagene er på Gaustadtoppen (denne
dagen fungerer som en testdag hvor studentene skikkethet vurderes for videre deltakelse).
Seks av dagene er i Hurrungane. Underveis i fjellsportkurset undervises det i emner som
bevegelse på snø, is og klippe, skredvurderinger, opp og nedstigningsrutiner på ski, samt
pedagogikk med relasjon til det å ferdes i alpint terreng med grupper.

Fjellsport utdanner til å veilede og guide ulike grupper i moderate til krevende
høyfjellsområder, herunder toppturer til fots og på ski. Dog ikke bruk av klatremetode i
forbindelse med veiledning.

Fjellsport bygger videre på «Bre grunnkurs» eller «Klatring grunnkurs» og inngår i emnet
1570 Fjellsport (7,5 stp) på det andre eller tredje året ved friluftslivsstudiene ved Universitet
i Sørøst-Norge. Emnet bygger på 1552 Skog, fjell og vann og 1553 Vinter I, skog og fjell fra
første året. I tillegg består dette andre studieåret av følgende emner: 1460 Pedagogikk,
veiledning og ledelse (15 stp), 1461 Kultur, samfunn og forvaltning II (10 stp), ett valgemne
på høsten (7,5 stp), ett valgemne på vinteren (10 stp), samt ett valgemne på våren (7,5 stp).

