GUIDEUTBILDNING

GRÄNSLÖS TURISTGUIDE

Inbjudan till andra årets guideutbildning
Sydvästra Värmland, Dalsland och Östfold*
Du är en person som har intresse för att guida besöka- Om utbildningen
re i gränsområdet mellan Sverige och Norge. Du kanske har
arbetat som guide tidigare eller redan nu jobbar som guide,
men känner behov av att fylla på med kunskaper eller är du
intresserad av att börja guida. Att kursdeltagarna har olika
erfarenheter är en styrka.

Du ska kunna deltaga i de planerade och obligatoriska

kurstillfällena, studera utdelat kursmaterial mellan träffarna och genomföra en slutguidning. Att du kan tala engelska
är en förutsättning och kunskaper i tyska är en merit.

Du får en guidekurs med inriktning på natur och kultur
i Sydvästra Värmland, Dalsland och Östfold. I kursen ingår
elva träffar under lördag-söndag i ca tio månader. I kursen
varvas föreläsningar, studiebesök och praktiska moment.
Basen för kursen är Dalslands Folkhögskola men i utbildningen ingår en mängd studiebesök på olika platser i området, vandring, bussguidning, utematlagning mm. Om du
genomför hela kursen och blir godkänd vid slutguidningen
är du certifierad guide enligt SveGuides normer.

Utbildningen är initierad av interreg-projektet Gränslös naturturism och är en folkhögskolekurs på kvartsfart. Deltagande
förutsätter litteraturstudier och eget arbete mellan angivna
utbildningstillfällen på helger. Huvudman är Dalslands folkhögskola, www.dals.fhsk.se och kursen genomförs i samverkan
med partners inom turism och utbildning i gränstrakterna
Norge-Värmland-Dalsland. Utbildningen är kostnadsfri men en
obligatorisk materialavgift på 3 900 kronor bidrar till kostnader
för viss litteratur, certifieringsavgift, hyra av övningsbussar,
vissa gemensamma måltider, deltagarförsäkring, kopior och
utskrifter.

Intresseanmälan görs till Roger Karlsson.

Skriv namn, adress, telefonnummer, mejladress samt berätta
med några rader om dig själv och varför du vill delta i kursen.
Norge-Värmland-Dalsland.
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*Följande kommuner ingår i projektet: Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud, Åmål, Vänersborg,
Färgelanda, Årjäng, Halden, Aremark, Marker, Römskog och Aurskog-Höland

INNEHÅLL & KURSUPPLÄGG
2018

2019

1-2 september
29-30 september
13-14 oktober
10-11 november
1-2 december

12-13 januari
9-10 februari
17 mars
6-7 april
4-5 maj
25-26 maj
15-16 juni

I kursen ingår följande moment
- Områdeskunskap
- Trender inom besöksnäringen
- Guiderollen
- Bussguidning
- Att leda grupper
- Värdskap
- Presentationsteknik
- Säkerhet
- LABC + HLR
- Mat och mervärde
- Entreprenörskap / Eget företagande
- Funktionsnedsättning

Röster från deltagare
”Den i särklass bästa utbildningen jag gått. Rekommenderas!”
Kerstin Sandell, Färgelanda
”Väl planerad utbildning med superduktiga och sympatiska kursledare/föreläsare. Rekommenderas
starkt!”
Eva Nilsson-Olsson, Mellerud
”Kursen har gitt en god oversikt over hvilke tilbud en
gjest kan få om natur, kultur, historia og stedene i
området. Rent teknisk er det også mange gode tips for
selve guidingen.”
Öystein Toverud, Aremark, Norge
”Lärorikt, roligt & inspirerande skulle jag nog utvärdera kursen”
Anna Nordsäter, Dals Ed

För mer information kontakta
Roger Karlsson (kursansvarig)

+46(0)534-191 67
roger.karlsson@utb.dalsed.se

