Examensplan, yrkesexamen för
vildmarks- öch naturguide
3.1 Vildmarks- och naturguidning
a) Kunduppdrag
Examinanderna visar sin kunskap genom att planera och förverkliga kunduppdrag,
åtminstone ett under barmarksförhållanden och ett under vinterförhållanden. Han påvisar
sin kunskap genom att planera och ordna aktiviteter och program för verkliga kunder under
säkra förhållanden och visar att han kan arrangera övernattning i terrängen.
Bedömare deltar i åtminstone ett av kunduppdragena. Bedömningsmaterialet utgörs bla av
en portfolio om varje uppdrag som innehåller åtminstone följande:






Dokumentation av planeringsprocessen
Säkerhetsplan
Beskrivning av utförandet, program
Kundernas utvärdering
Prisberäkning

b) Första hjälp 2 intyg
Examinanden uppvisar ett giltigt intyg på deltagande i en friluftsinriktad första hjälp
utbildning som också motsvarar första hjälp 2.
c) Matlagning över öppen eld
Examinanden visar sitt kunnande i matlagning över öppen eld eller med hjälp av friluftskök
om varning för skogsbrand föreligger. Examinanden kan göra mat till sina kunder i
fältförhållanden och använda sig av naturprodukter vid matlagningen, naturprodukterna kan
vara tex fisk, viltkött, svamp eller bär.
d) Artkännedom
Examinanden påvisar sin kunskap om de vanligaste arterna i vår natur. Vilka arter som ska
kunnas framgår ur artlistan. Kunskapen visas genom artkännedomsprov där examinanden
ska klara av minst 75 % av arterna. Artkännedomsproven ordnas med hjälp av bilder,
ljudexempel, uppstoppade eller torkade exemplar eller med färska exemplar. De färska
exemplaren används i första hand för artgrupperna svampar, mossor, lavar samt växter.
e) Portfolio om ekologi

Examinanden väljer ett delområde inom ekologi och berättar om detta områdes särdrag och
de vanligaste arterna som inbegrips i detta område. Han redogör också för aktuella
miljöfrågor inom området. Områdena kan vara tex skogens ekosystem, torvmarkernas
ekosystem, sjöarnas ekosystem eller östersjön.
f)

Portfolio om fiske
Examinanden berättar om olika fiskemetoder och vilka tillstånd som behövs för dem.

g) Orientering
Examinanden visar sitt kunnande inom orientering genom att delta i ett praktiskt
orienteringsprov. Examinanden kan orientera med hjälp av karta och kompass och orientera
direkt till målet. Han kan planera sin rutt med hjälp av kartan så att han kan följa en
ändamålsenlig rutt. Han kan använda GPS som hjälp vid orientering och planera sin rutt med
hjälp av ruttpunkter. Han vet vilka begränsningar som finns vid användningen av GPS.
h) Uppgörande av eld
Examinanden visar sitt kunnande inom uppgörande av eld genom att delta i ett praktiskt
eldprov. Examinanden kan göra upp eld och underhålla den också under svåra förhållanden
(regn, vind) Han kan hitta bränsle till elden i terrängen.

3.2 Guidning i olika friluftsgrenar
a) Portfolio om kundarbete

Examinanderna visar sin kunskap genom att planera och förverkliga kunduppdrag,
åtminstone ett för varje valt aktivitetsområde. Han påvisar sin kunskap genom att planera
och ordna aktiviteter och program för verkliga kunder under säkra förhållanden inom den
valda aktiviteten.
Bedömningsmaterialet utgörs av en portfolio om varje uppdrag som innehåller åtminstone
följande:






Dokumentation av planeringsprocessen
Säkerhetsplan
Beskrivning av utförandet, program
Kundernas utvärdering
Prisberäkning

b) Första hjälp 2 intyg

Examinanden uppvisar ett giltigt intyg på deltagande i en friluftsinriktad första hjälp
utbildning som också motsvarar första hjälp 2.

3.5

Vildmarks- och naturguide som företagare

a) Portfolio om företagsamhet
Examinanden gör upp en plan för ett företag inom natur- och upplevelseturism. I planen skall
åtminstone följande delar ingå:
 Verksamhetsplan
 Affärsidé
 Analys av företagets kundprofil
 Resultat och investeringsbudget
Examinanden väljer en kundgrupp för företaget och gör för den kundgruppen en
marknadsföringsplan där det framgår vilka marknadsföringskanaler han tänker använda. Han
gör upp en affärsplan med både resultat- och investeringsbudget för de första
verksamhetsåren.
Redovisningen kan vid behov anpassas till den enskilda studerandes specialbehov genom att i
stor utsträckning ges muntligt i intervjuform.

3.7 Vildmarks- och terrängbespisning
a) Portfolio om matservering utomhus
Examinanden planerar och genomför terrängbespisning för kunder. Han använder lokala
naturråvaror och beaktar estetiska aspekter. Han beräknar pris på sina produkter och beaktar
kundernas önskemål. I portfolion ingår åtminstone följande:
 Dokumentation av planeringen
 Råvaruhanteringen
 Beskrivning av genomförandet
 Prisberäkning
 Kundernas utvärdering
b) Hygienpass
Examinanden visar upp ett intyg på avlagt hygienpass
c)

Serveringspass
Examinanden visar upp ett intyg på avlagt Serveringspass

3.9 Naturguidning som bygger på specialkompetens
a) Portfolio om kundarbeten inom specialområde
Examinanden gör en portfolio om åtminstone ett kundarbete inom sitt specialområde. Han
berättar också om områdets särdrag och naturförhållanden. Portfolion ska innehålla
åtminstone följande:







Dokumentation av planeringsprocessen
Säkerhetsplan
Beskrivning av utförandet, program
Kundernas utvärdering
Prisberäkning
Beskrivning av områdets särdrag och naturförhållanden

b) Första hjälp 2 intyg

3.10 Tematiska guidetjänster i naturförhållanden
a) Portfolio om kundarbete inom temaområde
Examinanden gör en portfolio om åtminstone ett kundarbete inom sitt temaområde.
Portfolion ska innehålla åtminstone följande:






Dokumentation av planeringsprocessen
Säkerhetsplan
Beskrivning av utförandet, program
Kundernas utvärdering
Prisberäkning

b) Första hjälp 2 intyg

