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Slik søker du:
Du må søke studiespesialisering på
Gauldal vgs når du søker på VIGO.
Skolen sender i etterkant ut et brev til de
som kommer på våre søkerlister etter
fristens utløp.
I brevet krysser du av om du ønsker å
begynne på friluftsliv eller ikke.

Programfag:
Friluftsliv
For VG1 og VG2

Alle som kommer på søknadslistene til
studiespesialisering på Gauldal
videregående skole,
får muligheten til å søke faget.

Velkommen til oss!

- Med en god start kan du bli hva du vil!

Høst

Friluftsliv VG1 og VG2

- Bli kjent med hverandre.

- Kunnskap om og forberedelse til fjell- og, eller kanotur.
- Kjennskap til jakt og fiske. Ettersøk. Forvaltning.
- Håndtering av hagle, samarbeid med
børsemakerlinjen på skolen.
- Tilberedelse av vilt fra naturen.

Vår og sommer
- Fjellklatring
- Overnattingstur - naturen våkner til liv.
- Kajakk, kano i innlandsvann,
langs stryk og på sjøen
- På tur med sykkel
- Kunnskap om å ferdes i naturen
på egenhånd
- Forvaltning av fiskevann. Naturvern

Gauldal videregående skole har
friluftsliv som et femtimers
programfag som elevene kan velge på
VG1 og VG2.
Faget legger opp til et bredt utvalg av
aktiviteter relatert til det å være ute i
naturen.
Faget vil kunne skape et sosialt miljø der
elevene tar vare på hverandre og
lærer å jobbe sammen om aktivitetene.
Dette kan være med på å øke
skoleprestasjonene i de andre fagene.

Vinter
- Bekledning for å oppholde seg ute om
vinteren.
- Bruk av kompass, kart og GPS.
- Skredkunnskap. Snøscooterbruk og forvaltning.
- Jegerprøvekurs.
- Forberedelse til vintertur – overnatting i telt/snøhule,
basis-ferdigheter.
- Telemarkkurs, frikjøring på ski.

Hvem kan søke?
Det kreves ingen forkunnskaper eller spesielle ferdigheter
for å begynne med programfaget friluftsliv.
Faget er tilpasset både for gutter og jenter.

Utstyr
Personlig utsyr som klær, sko, ski, sekk, sykkel og
personlige artikler og mat må elevene stille med selv.
Skolen vil stille med utstyr som det ikke forventes at
elevene skal ha fra før, for eksempel;
kano, kajakk og læremateriell.

Forutsetninger
Det forutsettes tilstrekkelig antall søkere for at
faget skal kunne starte opp.
Forbehold om endringer i aktivitetene.
Det er kun elever til studiespesialisering som kan velge
faget. Grunnen er at faget er en del av læreplanen
for studie-forberedende program.

