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Vi erbjuder 
långa och 

korta kurser 
inom följande 

områden:

Allmän kurs

Friluftsliv och hälsa

Hantverk

Folkmusik

Funktionsvariationer

Privatekonomi

Språk och 
kommunikation

Friluftsliv - fördjupning
Distanskurs i friluftsliv och friluftsanknutet 
specialområde. 
För vem? 
Kursen vänder sig till individer eller små grupper som vill få möjlighet att djupdyka och 
fokusera på ett specifikt område inom friluftsliv och natur. 

Vad gör man? 
 x Studieförloppet kopplas direkt till de områden inom friluftsliv och natur som 

kursdeltagaren önskar att få större erfarenhet inom. 
 x Kursmålet är att kursdeltagarna når fördjupade erfarenheter inom sina 

specialområden knutna till friluftsliv och natur.
 x Kursen ger deltagarna fördjupade erfarenheter inom friluftslivets pedagogik och 

vägledning. 

Hur går kursen till? 

Passion, nyfikenhet och friluftsglädje blir drivkraften.

 x Kursdeltagaren väljer ett eller flera av friluftslivets specialområden och bygger sin 
egen kurs.

 x Kursdeltagaren skräddarsyr sitt eget studieförlopp i samarbete med Folkhögskolans 
Vägledare.

 x Vid kursstart skapas egna kursplaner kopplade till friluftsliv, natur, miljö och kultur.
 x Genom planering, handledning och praktik ges möjlighet till djupdykning inom 

önskat område.
 x Studierna läggs upp som en distanskurs där vi tillsammans bestämmer former för 

återkopplingar och erfarenhetsutbyten.  
 x Kursformen är praktiskt friluftsliv, utemöten och skapande av nätverk i samverkan 

med studenternas studieplaner. 
 x Kursen bygger på ett aktivt deltagande, engagemang och nyfikenhet mellan de 

studerande, folkhögskolans vägledare och deras förhållande till natur och friluftsliv.
 x I samarbete med övriga kursdeltagare och folkhögskolans vägledare skapar du ett 

studieförlopp som lägger grunden för ett erfarenhetsbaserat lärande.
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Följ oss på Facebook och Instagram!
#fjällochvildmarksledarlinje #älskafolkis #malungsfolkhögskola #folkbildning
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Kursstart  
10 januari 2022. 

Upptaktsmöte på Malungs folkhögskola.

Kursen börjar med att kursdeltagarna utformar en handlingsplan/strategi för sin utveckling/
fördjupning. 

Skolan med dess resurser är en naturlig tillgång under hela terminen.  Dels genom 
personal/vägledning, men även genom litteratur, nätverk/kontakter, material/utrustning och 
Fjäll- & vildmarksledarkursen.

Kurstid 
10 januari - 10 juni 2022

3 obligatoriska träffar.

Studiefart 
Hel- eller halvfart

Kostnader
En omkostnadsavgift på 300 kr/termin samt material- mat- och boendekostnader enligt 
prislista tillkommer. Prislistan hittar du på hemsidan.

Förkunskapskrav
Brinnande intresse för friluftsliv och ett personligt brev som beskriver fördjupningsområde 
kopplat till tidigare friluftserfarenheter.

Ansökan
Ansökan är öppen. 
För att komma med i första urvalet, skicka in din ansökan innan 7 december 2021. 
Ansökan sker via hemsidan, epost eller brev. Antagningsbesked skickas ut via e-post.

Ansökan behöver innehålla ett personligt brev som berättar VEM du är och, även beskriver 
din bakgrund kopplat till friluftsliv. Samt en beskrivning av din tänkta kurs, VAD vill du göra, 
HUR tänker du dig att det ser ut, och VARFÖR vill du skapa denna kurs.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt
Hannibal Thorsen ..............................................................................................070-519 16 25 
hannibal.thorsen@malungsfolkhogskola.se

Mats Andersson  ..............................................................................................070-678 24 30 
mats.andersson@malungsfolkhogskola.se


