
 

Kurs i tillgänglig guidning 

Vill ni ge fler möjligheten att upptäcka den fantastiska naturen i Angarn-, Rösjö- och/eller 

Bogesundskilen? Vill ni lära er mer om att guida personer med olika funktionsnedsättningar? 

Då kan den här kostnadsfria kursen vara något för er! 

För vem: För er föreningar som verkar i Angarn-, Rösjö- och Bogesundskilarna och redan 

erbjuder guidningar till medlemmar och allmänheten i ert program. Ni som deltar bör vara 

relativt vana guider. 

Syfte: Att ge fler möjligheten att upptäcka naturen i de gröna kilarna och därmed även värna 

om dem genom att utbilda guider att ha guidningar anpassade för fler. 

Kursupplägg: En heldagsträff lördagen den 17 september där ni får verktyg för att 

genomföra tillgängliga guidningar. Efter det får deltagande föreningar stöd av 

Studiefrämjandet med att göra en tillgänglighetsinventering och att genomföra guidning. 

Efter utbildningen har du verktygen för att kunna genomföra en tillgänglig guidning i de gröna 

kilarna där din förening är aktiv. 

När: Lördagen den 17 september kl 9-17 med lunchpaus för egen medhavd matsäck. 

Var: Naturskolan i Sollentuna. 

Vid intresse mejla lena.falk@studieframjandet.se eller ring Lena på 08-555 352 68. 

Kursledare är Katrin Jones Hammarlund, projektledare på SLU Centrum för naturvägledning, 

och Lena Falk, Studiefrämjandet, som jobbar med att på olika sätt tillgängliggöra naturen i 

Stockholms län för personer med funktionsnedsättning i projektet Naturen på lika villkor. I 

kursens praktiska delar planerar vi att ta hjälp av erfarna naturguider. Schema för dagen och 

annan praktisk information skickas ut efter anmälan. 

Max 20 personer får delta i utbildningen. Vid högt tryck på platserna så kommer vi att 

begränsa deltagarantalet per förening. Större delen av utbildningen kommer att vara 

utomhus, så kläder efter väder gäller. Vi kommer dock att kunna ha teoripass och möjlighet 

att äta medhavd lunch inomhus. 

Detta är ett samarrangemang mellan Studiefrämjandet Stockholm Gotland, Samverkan i 

Angarn, Bogesunds-och Rösjökilen och SLU Centrum för naturvägledning 
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