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Kurset inngår i emnet 1552 Skog, fjell og vann (15 stp), og består av åtte obligatoriske dager, 

med sju feltovernattinger. Undervisningen foregår i området ved Risøya i Aust-Agder, 

hovedsakelig i skjermet farvann. Undervisningen gir grunnleggende opplæring i bruk av 

mindre tradisjonsbåter med sneseil, med vekt på roing, seiling, navigasjon, fiske og fangst, 

sikkerhet på sjøen. Det undervises også i emner som kystkultur og kystnatur, samt 

pedagogikk med relasjon til kystkurset.  

 

Friluftslivsveileder – kyst er utdannet til å veilede ulike grupper i grunnleggende kystopplegg, 

med roing i skjermet farvann, fiske, fangst og tilberedning av mat knyttet til kysten, samt 

kultur- og naturtema knyttet til kysten. Friluftslivsveileder – kyst har i tillegg erfaring med 

seiling og navigasjon av tradisjonelle småbåter i skjermet farvann. 

 

Friluftslivsveileder – kyst inngår i emnet 1552 Skog, fjell og vann (15 stp) på det første året 

ved friluftslivsstudiene ved Universitetet 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 1556 Kajakk, praktisk fordypning I (7,5 stp), og består av sju 

obligatoriske dager, med fire feltovernattinger. To av dagene har foregått på Nordsjø i 

Telemark. Fem av dagene har foregått langs Oslofjorden/Skagerakkysten, på delvis skjermet 

farvann under moderate forhold. I tillegg består kurset av en seks dagers egenferd (fem 

feltovernattinger). 

 

Friluftslivsveileder – kajakk, hav I er utdannet til å veilede og guide ulike grupper, samt holde 

innføringskurs, med kajakk på skjermet farvann under moderate forhold.  

 

Friluftslivsveileder – kajakk, hav I bygger videre på «Friluftslivsveileder – kyst» og inngår i 

valgemnet 1556 Kajakk, praktisk fordypning I (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 1568 Kajakk, hav, praktisk fordypning II (7,5 stp), og består av sju 

obligatoriske dager, med seks feltovernattinger. Studentene legger selv et omfattende 

arbeid i å velge område for turen, planlegge utstyr og mat, egentrening og turplanlegging. 

Kurset har foregått langs Oslofjorden/Skagerakkysten/Sørvestlandet, på en kombinasjon av 

skjermet og åpent farvann, under moderate forhold. 

 

Friluftslivsveileder – kajakk, hav II er utdannet til å veilede og guide ulike grupper, samt 

holde innføringskurs, med kajakk innaskjærs og utaskjærs under moderate forhold. 

Friluftslivsveileder – kajakk, hav II har i tillegg noe erfaring med padling under utfordrende 

forhold. 

 

Friluftslivsveileder – kajakk, hav II bygger videre på «Friluftslivsveileder – kajakk, hav I» og 

inngår i valgemnet 1568 Kajakk, hav, praktisk fordypning II (7,5 stp), ved 2. og 3. året på 

friluftslivsstudiene ved Universitet i Sørøst-Norge. Emnet bygger på emnet 1556 Kajakk, 

praktisk fordypning I. 
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