
NATURGUIDE & VILDMARKSKOCK
VI ÄLSKAR DET NATURLIGA KÖKET
Tycker du om friluftsliv och matlagning? Låter det spännande att guida
grupper på fjället, i skogen och på sjön? Då är det här utbildningen för dig. 
Naturguide & Vildmarkskock kombinerar det bästa av mat och natur.
På schemat finns bland annat kurser i matlagning, naturguidning och företagande.
 Under din gymnasietid ingår det utbildningsmoment inom äventyrsaktiviteter,
tillagningsmetoder i fält och aktivitetsledarskap.

NATURTURISM OCH MATLAGNING = FRAMTID
I takt med att naturturismen växer stadigt blir du efter dina tre år på skolan en  
del av en framtidsbransch. Svensk ekoturism har växt de senaste åren och i och
med det ökar också efterfrågan av vällagad mat i fält.
 
GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET ELLER FÖRDJUPNING?  
Inom det individuella valet kan du fördjupa dig i utomhusmatlagning och naturguidning. Vill 
du få grundläggande behörighet till högskola och universitet väljer du istället studiespåret.  

NB
NATURTURISM

VILL DU VETA MER?

BOKA IN BESÖK,
KOM PÅ PRAKTIK 
ELLER KIKA IN PÅ
VÅRA ÖPPNA HUS

forshagaakademin.se
010-15 16 200     info@forshagaakademin.se



KURSPLAN          2500 p
Gymnasiegemensamma kurser  600 p
Engelska 5      100
Historia 1a1        50
Idrott & Hälsa 1      100
Matematik 1a       100
Religionskunskap 1    50
Samhällskunskap 1a1    50
Svenska 1   100
Naturkunskap 1a1    50

Programgemensamma kurser    400 p
Biologi 1    100
Entreprenörskap   100
Naturbruk    200

Inriktningskurser            600 p
Markens och växternas biologi  100
Motor- och röjmotorsåg  100
Naturturism 1   100
Naturturism 2   100
Mångbruk av skog  100
Terrängtransporter  100

Programfördjupning            600 p 
Aktiviteter och upplevelser  100
Aktivitetsledarskap 1  100
Hygien 1    100
Livsmedel och näringskunskap 100
Matlagning 1   100
Naturturism 3   100

Gymnasiearbete           100 p 

Individuellt val                      200 p

   Alternativ 1) Inriktningsspåret          200 p  
        Mat och dryck i kombination 100
        Aktivitetsledarskap 2  100

   Alternativ 2) Studiespåret                 200 p  
        Svenska 2                100
        Engelska 6                 100
 
   Möjliga utökningar studiespåret (extra poäng)  
        Svenska 3                 (100)
        Matematik 2a                (100)
        Samhällskunskap 1a2  (50)
        Historia 1a2    (50)

RIKSINTAG
Som friskola har vi riksintag och på skolan finns elever  
från  hela Sverige och övriga Norden. På skolan finns även  
en  Yrkeshögskoleutbildning för fiske- och jaktguider.

BOENDE
Skolan hjälper nya elever att ordna boende vid skolstart.   
Elever kan söka inackorderingstillägg från CSN eller erhålla   
ett boendestipendium. Stipendiet garanteras alla som inte  har  
rätt till inackorderingstillägg från CSN.

BRA ATT KÄNNA TILL:
HÄLSA, ELEVVÅRD OCH STUDIESTÖD
På skolan finns kurator, skolläkare, psykolog och skolsköterska. 
Här finns även vår stödverksamhet Portalen med specialpedagog 
och resurslärare som erbjuder elever  stöd kring studierna. Utöver 
enskilt studiestöd tillämpar skolan tvålärarstöd i flera ämnen.

PLUGGA VIDARE EFTER GYMNASIET
På samtliga utbildningar på ForshagaAkademin kan elever  
välja att läsa ett s.k. studiespår som individuellt val och uppnå 
behörighet för att studera vidare på högskola/universitet

PRAKTIK /APL OCH CERTIFIERINGAR
Under dina tre år på utbildningen ingår 15 veckors APL  (arbetsplatsförlagt 
lärande). Exempel på praktikplatser är företag inom vildmarks- och äventyrs-
guidning, restauranger och camper med utomhusmatlagning eller i friluftslivs-
och outdoorbutiker. Du har möjlighet att göra din praktik både i Sverige och
utomlands. Praktikperioderna är bra tillfällen för att nätverka med branschen
och skapa kontakter för framtida jobb. 

Under utbildningen får du följande certifikat och intyg: 
l   Klätterkort
l   Paddelpass
l   ATV-kort & Förarbevis för snöskoter
l   A-kort för motor- och röjmotorsåg
l   HLR-utbildning

ÅRSKURS 1 
Fokus ligger på att få grundläggande kunskap om frilufts-
liv, utomhusmatlagning och säkerhet. Din utbildning börjar 
med ett introläger där samarbetsövningar och äventyrs- 
aktiviteter såsom vandring, paddling och klättring står på 
schemat. Under hajker och utbildningsresor övar du bl.a. 
livräddning i fält (HLR / LABC) och i ettan genomförs även 
eldkursen, där du bl.a. lär dig skapa en eld från grunden av 
det som finns i naturen för årstiden.

ÅRSKURS 2 
Nu står ledarskap på schemat. Du tränar praktiskt att guida 
grupper både under skoltid och din praktik. I samband med 
fjällturerna fördjupar du dig i friluftskunskap och 
terrängmatlagning där fokus ligger på tillagning av lokala 
naturprodukter som t.ex vilt, fisk och bär. Du tränar att 
handleda användning av redskap som t.ex. fiskespön samt 
genomför grundkursen till paddelinstruktör. 

ÅRSKURS 3
Nu ligger tyngdpunkten på entreprenörskap och de  
färdigheter som krävs för att driva företag inom vildmarks-
och äventyrsturism. Du får fördjupade kunskaper i aktivitets-
ledarskap, livsmedelssäkerhet och servering. Överlevnads-
kursen i trean ger dig också bra erfarenhet för ditt framtida 
yrkesliv. Inom entreprenörskapskursen driver du även ditt 
eget UF-företag. 

DINA ÅR PÅ NATURGUIDE & VILDMARKSKOCK


