Priser – valbara kurser
Vissa av delkurserna som ingår i Turism och friluftsliv är förknippade med kostnader.
Observera att detta gäller enbart valbara kurser, inte obligatoriska kurser.
Vissa kurser är subventionerade. Priserna är cirkapriser. Ordinarie pris står inom
parantes.
•

Fjälledarutbildning vinter Steg 1:
Den här kursen är obligatorisk och gäller för arbete på fjällstationer och liknande.
Ingen avgift tas ut men för att få ett skidpaket, för hela säsongen, så betalar du en
deposition på 700:-. Kursen ges i samarbete med Fjällsäkerhetsrådet under 6 dagar i
Grövelsjön.

•

Fjälledarutbildning vinter Steg 2:
Fortsättning Steg 2, är valbar och gäller för arbete på fjällstationer och liknande.
Kursen ges i samarbete med Fjällsäkerhetsrådet under 10 dagar i högalpin terräng,
som t.ex Kebnekaise.

•

Snöskoter/terrängfordonskurs:
Snöskoterkort är nödvändigt för att fungera optimalt på många vinterpraktikplatser.
Genomförs under 2 heldagar.
Pris skoter (vinter): 2 800:-, terrängfordon/4-hjuling (höst): 2 800:-.
Examinationsavgift 300:- tillkommer

•

Fältsjukvårdskurs:
Crossing Latitudes/NOLS Fältsjukvårdskurs WFA är en kurs som nästan alla väljer.
Nödvändig grund för arbete i aktivitetsföretag. En kunskap som bör repeteras. Pris:
1 800:-

•

Klätterkurs grönt kort:
Grönt kort öppnar möjligheter till fortsatt stegutbildning inom ramen för Svenska
Klätterförbundet. Kursen ges under en dag i samarbete med Karlstads- eller Malungs
Klätterklubb.
Pris: 700:- (kursavgift och medlemsavgift som gäller som inträde till klätterklubbar
anslutna till Svenska Klätterförbundet).

•

Klätterkurs rött kort (fortsättningskurs):
Rött kort innebär att deltagarna börjar sätta egna säkringar på inomhusvägg, ett steg
mot kilklättring utomhus.
Pris: 300:- (enbart kursavgift)

•

Skidlärare Steg 1:
Grundutbildning Steg 1 (för arbete i skidskola med barn och vuxna nybörjare).
Kursen ges i regi av SLAO under 6 dagar på någon av våra närliggande
skidanläggningar Hovfjället och Branäs.
Pris: 4 100:- (8 200:-). Liftkort ingår

•

Skidlärare Steg 2:
Fortsättningskurs Steg 2 (för arbete i skidskola med fortsättningsgrupper vuxna och
barn).
Kursen ges i regi av SLAO under 6 dagar.
Pris: 4 100:- (8 200:-). Liftkort ingår

•

Guidekursutbildning i forsränning:
Ger certifikat för eventuellt arbete vid Trysilelva i Norge. Genomförs i samarbete med
aktivitetsföretaget Trysilguiderna. Kursen är på 5 dagar, du bor i enkelt boende och
fixar maten själv.
Pris: 3 000:-

•

Praktik termin 3 i Nepal eller på Nordkalotten:
Den tredje terminen på distans finansieras i huvudsak med utökat studielån från
CSN. Skolan söker också pengar för medfinansiering till utlandsstudierna. Dessa går
dock ej att garantera vid utbildningens start.
Prisbild: För 6 veckors praktik i Nepal gäller en kursavgift på ca 22 000:- (inklusive
mat och enkelt logi). Till detta skall läggas flygresan på ca 6-8000:- Tillkommer
vaccinationer och visum.
För den som väljer att praktisera på Nordkalotten (nordligaste delarna av Sverige,
Norge och Finland), tar vi fram prisuppgifter.

