Friluftslivsveileder – vinter, bratt

Vinter, bratt
Vinter II, fjell og
vidde
Vinter I, skog og
fjell

Vinter I, skog og fjell

Vinter I, skog og
fjell

Kurset inngår i emnet 1553 Vinter I, skog og fjell (15 stp), og består av seksten obligatoriske
dager. To av dagene er lagt opp som et skileiklederkurs. Fem av dagene foregår på tur i
vinterskogen, med fire feltovernattinger ute. Ni av dagene foregår på tur i vinterfjellet
(Haukelifjell), med fire overnattinger på hytte og fire overnattinger ute. I tillegg består kurset
av en obligatorisk åtte dagers (sju feltovernattinger) egenferd i vinterfjellet. I tilknytning til
den praktiske undervisningen avholdes det forelesninger om bl.a. skredlære,
kameratredning, turplanlegging, sikkerhet, ernæring og førstehjelp, samt natur- og
kulturlære.

Friluftslivsveileder – Vinter I, skog og fjell er kvalifisert til å veilede og guide ulike grupper i
vinterskogen og i moderat krevende høyfjellsterreng om vinteren, samt holde enkle
innføringskurs i skredlære.

Friluftslivsveileder – Vinter I, skog og fjell inngår i emnet 1553 Vinter I, skog og fjell (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), 1552 Skog, fjell og vann (15 stp), samt et valgemne på 7,5 stp.

Vinter II, fjell og vidde

Vinter II, fjell og
vidde
Vinter I, skog og
fjell

Kurset inngår i emnet 1563 Vinter II, fjell og vidde (10 stp), og består av åtte obligatoriske
dager. To dager veivalgskurs, to dagers kamerat og organisert redningskurs. Fem av dagene
foregår på Haukelifjell i svært værutsatte områder med fire overnattinger i teltleir. I tillegg
består kurset av en obligatorisk åtte dagers (sju feltovernattinger) egenferd i vinterfjellet. I
tilknytning til den praktiske undervisningen avholdes det forelesninger om bl.a. skredlære,
kameratredning, organisert redning, sikkerhet, samt natur- og kulturlære.

Friluftslivsveileder – Vinter II, fjell og vidde utdanner og gir kompetanse til å veilede og guide
ulike grupper i moderat til krevende høyfjellsterreng, herunder toppturer, samt holde
grunnkurs i skredlære.

Friluftslivsveileder – Vinter II, fjell og vidde bygger videre på «Friluftslivsveileder – Vinter I,
skog og fjell». Kurset inngår i emnet 1563 Vinter II, fjell og vidde (10 stp) på det andre
studieåret ved friluftslivsstudiene ved Universitet i Sørøst-Norge. I tillegg består dette
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), samt ett valgemne på
våren (7,5 stp).

Vinter, bratt

Vinter, bratt

Vinter II, fjell og
vidde
Vinter I, skog og
fjell

Kurset inngår i emnet 1464 Vinter II, bratt (10 stp), og består av til sammen seksten
obligatoriske dager. Fire av dagene foregår på lagdelt vintersnø, etterfulgt av en fem dagers
egenferd. Fire av dagene foregår på vårsnø, etterfulgt av en tre dagers egenferd på vårsnø.
Alle overnattinger foregår i telt eller snø-bolig.

Friluftslivsveileder – Vinter, bratt utdanner og gir kompetanse til å veilede og guide ulike
grupper i krevende høyfjellsterreng, herunder toppturer, på alpin eller telemark kjøreski,
samt holde grunnkurs i skredlære.

Friluftslivsveileder – Vinter, bratt bygger videre på «Friluftslivsveileder Vinter II, fjell og
vidde», eller tilsvarende. Kurset inngår i 1464 Vinter II, bratt (10 stp) på det tredje året ved
friluftslivsstudiene ved Universitet i Sørøst-Norge. I tillegg består dette studiet av følgende
emner: 1572 Friluftsliv og ulykkeshåndtering (20 stp), 1271 Forskningsteori og metode med
bacheloroppgave (15 stp), ett valgemne på høsten (7,5 stp), samt ett valgemne på våren (7,5
stp).

Friluftslivsveileder – vinter, ekspedisjonstil

Vinter,
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Vinter II, fjell og
vidde
Vinter I, skog og
fjell

Vinter I, skog og fjell

Vinter I, skog og
fjell

Kurset inngår i emnet 1553 Vinter I, skog og fjell (15 stp), og består av seksten obligatoriske
dager. To av dagene er lagt opp som et skileiklederkurs. Fem av dagene foregår på tur i
vinterskogen, med fire feltovernattinger ute. Ni av dagene foregår på tur i vinterfjellet
(Haukelifjell), med fire overnattinger på hytte og fire overnattinger ute. I tillegg består kurset
av en obligatorisk åtte dagers (sju feltovernattinger) egenferd i vinterfjellet. I tilknytning til
den praktiske undervisningen avholdes det forelesninger om bl.a. skredlære,
kameratredning, turplanlegging, sikkerhet, ernæring og førstehjelp, samt natur- og
kulturlære.

Friluftslivsveileder – Vinter I, skog og fjell er kvalifisert til å veilede og guide ulike grupper i
vinterskogen og i moderat krevende høyfjellsterreng om vinteren, samt holde enkle
innføringskurs i skredlære.

Friluftslivsveileder – Vinter I, skog og fjell inngår i emnet 1553 Vinter I, skog og fjell (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), 1552 Skog, fjell og vann (15 stp), samt et valgemne på 7,5 stp.

Vinter II, fjell og vidde

Vinter II, fjell og
vidde
Vinter I, skog og
fjell

Kurset inngår i emnet 1563 Vinter II, fjell og vidde (10 stp), og består av åtte obligatoriske
dager. To dager veivalgskurs, to dagers kamerat og organisert redningskurs. Fem av dagene
foregår på Haukelifjell i svært værutsatte områder med fire overnattinger i teltleir. I tillegg
består kurset av en obligatorisk åtte dagers (sju feltovernattinger) egenferd i vinterfjellet. I
tilknytning til den praktiske undervisningen avholdes det forelesninger om bl.a. skredlære,
kameratredning, organisert redning, sikkerhet, samt natur- og kulturlære.

Friluftslivsveileder – Vinter II, fjell og vidde utdanner og gir kompetanse til å veilede og guide
ulike grupper i moderat til krevende høyfjellsterreng, herunder toppturer, samt holde
grunnkurs i skredlære.

Friluftslivsveileder – Vinter II, fjell og vidde bygger videre på «Friluftslivsveileder – Vinter I,
skog og fjell». Kurset inngår i emnet 1563 Vinter II, fjell og vidde (10 stp) på det andre
studieåret ved friluftslivsstudiene ved Universitet i Sørøst-Norge. I tillegg består dette
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), samt ett valgemne på
våren (7,5 stp).

Vinter, ekspedisjonstil

Vinter,
ekspedisjonsstil

Vinter II, fjell og
vidde
Vinter I, skog og
fjell

Kurset inngår i emnet 1465 Vinter II, ekspedisjonsstil (10 stp), og består av en skitur med
pulk over fjorten dager, med tretten feltovernattinger, i vinterfjellet. I tillegg består kurset av
en dag med repetisjon av kameratredning i forbindelse med skred, samt forelesninger om
turplanlegging og gruppedynamikk. Studentene legger selv et omfattende arbeid i å velge
område for turen, planlegge utstyr og mat, egentrening og turplanlegging. Kurset har
gjennom årene blitt avholdt i områder som: Svalbard, Sarek, Sylane, Blåfjella-Skjækerfjella,
Jotunheimen og Hardangervidda.

Friluftslivsveileder – Vinter, ekspedisjonsstil er utdannet til å virke som
ledere/veiledere/guider på krevende vinterturer med pulk i skog og fjellområder i
Skandinavia.

Friluftslivsveileder – Vinter, ekspedisjonsstil bygger videre på «Friluftslivsveileder vinter II,
fjell og vidde», eller tilsvarende. Kurset inngår i emnet 1465 Vinter II, ekspedisjonsstil (10
stp) på det tredje året ved friluftslivsstudiene ved Universitet i Sørøst-Norge. I tillegg består
dette studiet av følgende emner: 1572 Friluftsliv og ulykkeshåndtering (20 stp), 1271
Forskningsteori og metode med bacheloroppgave (15 stp), ett valgemne på høsten (7,5 stp),
samt ett valgemne på våren (7,5 stp).

Friluftslivsveileder – natur,
kultur, menneske
Naturopplevelse og
livskvalitet
Håndverk og skaperglede/
Natur- og kulturlære/
Økofilosofi

Natur og kultur

Natur og kultur

Natur og kultur

Kurset inngår i emnene 1451 Friluftslivspedagogikk (15 stp) og 1552 Skog, fjell og vann (15
stp), og består av fem obligatoriske dager i felt med tilhørende forelesninger. En dag hver i
naturtypene; skog/fjell, kyst og vann/vassdrag og en dag hver for årstidene vinter og vår.
Undervingen tar for seg kulturhistorie og naturkjennskap, basert på samtale og praktisk
aktivitet.

Natur og kultur utdanner til holde undervisningsopplegg i natur og kulturtema på turer i skog
og fjellområder, langs vann og vassdrag og ved kysten.

Natur og kultur inngår i emnene 1451 Friluftslivspedagogikk (15 stp) og 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), 1553 Vinter I, skog og fjell (15 stp), samt et valgemne på 7,5 stp.

Håndverk og skaperglede

Håndverk og
skaperglede
Natur og kultur

Kurset inngår i emnet 1559 Håndverk og skaperglede i naturen (7,5 stp), og består av 9
obligatoriske dager med veileder, 4 dager på tur i skogen og 5 dager i verkstedet. I tillegg
består kurset av 2 dager gruppearbeid med formidling av håndverksaktivitet og et individuelt
håndverksprosjekt. Undervisningen er delt i bolker med følgende tema; ull- og skinnarbeid,
spikking, knivkurs og søm. Det undervises i materiallære og produktutvikling, samt
pedagogikk i relasjon til håndverk og friluftsliv. I tillegg utvikles og oppøves praktiske og
kreative evner ved ferdsel i naturen og bruk av naturmateriale.

Friluftslivsveileder - Håndverk og skaperglede utdanner og gir kompetanse til å planlegge og
gjennomføre håndverksaktiviteter med en gruppe i naturen, samt å sette aktiviteten inn i en
kulturhistorisk sammenheng.

Friluftslivsveileder – Håndverk og skaperglede bygger videre på «Natur og kultur» og inngår i
valgemnet 1559 Håndverk og skaperglede i naturen (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).

Natur- og kulturlære

Natur og kultur
fordypning
Natur og kultur

Kurset inngår i emnet 1571 Natur og kulturlære (7,5 stp), og består av 6 obligatoriske dager i
ulike natur- og kulturlandskap. Utover disse dagene består faget av forelesninger og to dager
med praksis. Undervisningen tar for seg samspill og sammenhenger mellom natur, kultur og
menneske. Tema som inngår i kurset er landskapsfortolkning og landskapsnærvær,
friluftslivsveiledning og fortellerkunst, kulturspor og kulturminner i naturen, høsting, sanking
og bruk av naturressurser og annet naturmateriale.

Friluftslivsveileder – natur og kulturlære er utdannet til å tilrettelegge og gjennomføre naturog kulturvandringer med praktisk aktivitet rettet mot ulike målgrupper i forskjellige natur- og
kulturlandskap.

Friluftslivsveileder – Natur og kulturlære bygger videre på «Natur og kultur» og inngår i
valgemnet 1571 Natur og kulturlære (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).

Økofilosofi

Økofilosofi
Natur og kultur

Kurset 2631 Ecophilosophy (7,5 stp) er et student-orientert kurs som består av forelesninger,
ekskursjoner og gruppearbeid tilsvarende 36 timer. Studentene vil utvikle sitt personlige
helhetssyn – økosofi – på forholdet mellom natur, kultur og selvet. Studentene vil ut fra en
dypøkologisk tilnærming gjennomføre et gruppe arbeid på tvers av økosofier og på et
område som har samfunnsrelevans. Gruppearbeidet presenteres muntlig.

Økofilosofi utdanner og gir kompetanse til å anvende økofilosofien som en kritisk og
konstruktiv tilnærming til friluftslivet og for dypøkologiske analyser av forholdet mellom
natur, kultur og menneske. Studenten kan anvende økosentriske og etiske perspektiv på
friluftsliv, og relatere disse til økokrise og bærekraftig stedsutvikling. Studenten har utviklet
ferdigheter til å veilede andre i økofilosofisk praksis tilknyttet friluftslivet.

Økofilosofi bygger videre på «Natur og kultur» og inngår i valgemnet 2631 Ecophilosophy
(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).

Naturopplevelse og livskvalitet
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Natur- og kulturlære/
Økofilosofi

Natur og kultur

Kurset inngår i emnet 1558 Naturopplevelse og livskvalitet (7,5 stp), og består av 6
obligatoriske turdager med veileder og en solotur med 2 overnattinger i felt. Utover disse
dagene består faget av forelesninger og 5 dager med praksis. Det undervises i emner som
helse, hverdagsliv og livskvalitet, naturopplevelse, naturmøte og stedstilknytning, landart,
sanking av mat fra naturen og friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Friluftslivsveileder – natur og livskvalitet er utdannet til å planlegge, tilrettelegge og
gjennomføre friluftsliv for ulike grupper med spesielle behov, samt å kunne ta i bruk
estetiske og sanselige opplevelser i formidling av friluftsliv.

Friluftslivsveileder – natur og livskvalitet 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).

