
 
 
 
 

 

Utbildningshelg i naturguidning   
20-21 augusti 2022 på Sixtorp friluftsgård 
 

Varmt välkommen på en guideutbildning med fokus på guideteknik & allemansrätten. 
Lär dig mer om guideteknik, vad som krävs av en guide för att hantera grupper, informera om 
allemansrätten samt inspireras av andras berättelser. Du får givetvis tillfälle att guida själv 
och prova flera praktiska moment. Tanken är att du som guide ska kunna inspirera andra 
naturintresserade och öka deras känsla och förståelse för naturen. 
 
Vi börjar kl 8.30 på lördagen och avslutar kl 16.00 på söndagen.  
För de som vill, blir det brasmys på lördagkvällen, med berättelser och musik. 
 
Upplägg 
Lördag kl. 08.30-18.00 
 
Start   Välkomna och presentation av helgen   
Förmiddagspass Guideteknik  
Lunch 
Efter lunchpasset Arbeta med egna guidningar 

  Allemansrätten 
   Exempel på guidningar & kollegial respons  
   Övning - egna guidningar kring allemansrätten 
Innan middag  Reflektioner kring dagen. 
Efter middagen Frivilligt brasmys och lägereldsberättelser om vädret tillåter. 
  
Söndag kl. 08.30-16.00 
 
Start   Incheckning - reflektioner & sammanfattning från gårdagen.  
Förmiddagspasset  Guidedilemman - svårigheter under en guidning 
   Guidehäng - vi delar med oss av erfarenheter   
Lunch  
Efter Lunchpasset Förbereda en presentation  

Övning - göra en guidning + träna på att ge respons 
 
16.00    Summering & avslut. Tack och adjö! 
 
 
Förberedelse  
Skriv en kort beskrivning om dig själv och om/hur du har erfarenhet av guidning och beskriv 
kort var/hur/om vad du guidat. Mejlas senast 15/8 till natur@hopajola.se.  
 
Inför kursen ser vi gärna att du förbereder två berättelser att ta med: 

● En berättelse från din egen guidning eller en berättelse som inspirerade dig.  
● En berättelse/presentation om ett ämne/fakta du tycker är intressant och vill ha med i 

din guidning. Dessa berättelser kan vara ca 5-10 minuter. 
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Medtag 
Kläder lämpliga för att vara ute hela dagen. Ta även med pannlampa!  
Medtag också ett sittunderlag, termos och/eller kåsa.  
 
Ta med en grej eller flera (lupp, bild, sten, ljudinspelning, kotte, godis eller liknande) som du 
använder eller kan ha användning för i din guidning. Grejen ska ha en koppling till platsen 
eller vara del av det du berättar om under din guidning.  
 
Du ska gärna kunna stimulera 
så många sinnen som möjligt 
hos dina deltagare med din 
grej. 
 
Om ni har något instrument, 
dikt eller liknande som ni vill 
dela med er av vid brasmyset 
vore det trevligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostnad  
Utbildningshelgen kostar 650 kr/person för personer från Örebro och Värmlands län, och är 
subventionerad med bidrag från Naturvårdsverket. Deltagare från andra län betalar 950 kr. 
Logi ingår ej. Se nedan hur du bokar ev övernattning.  
 
 
Mat  
Vi kommer att äta gemensam lunch, fika och middag, och frivilligt kvällsmys på lördagen. Om 
du ha matallergier eller önskar specialkost så meddela detta i anmälan.  
 
Logi  
Övernattning kostar 550 kr/natt inkl frukost och sängkläder. Vill du boka övernattning, så gör 
detta direkt till Ann-Sofi Eliason, 072-393 41 63 (ring eller sms) alt. naturevent@sixtorp.com.  
 
Plats  
Sixtorps gamla skola, 716 94 Mullhyttan. Kartlänk. 
 
 
 
Anmälan  
Anmälan sker senast 2 augusti till Studiefrämjandet via länken. Max 16 deltagare.  
Hör av er till Ankie eller utbildarna om ni undrar över något innan. 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ankie Rauséus Alexander Baker Kersti Beck Larsson 
Hopajola Naturguide, utbildare Naturguide, utbildare 
072-546 01 05 073-041 30 75 070-674 70 06 
natur@hopajola.se alexander-baker@hotmail.com   naturvagledarenorravattern@gmail.com 
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