
 

 

VIL DU BLI TELEMARKSGUIDE? 
En god guide er nøkkelen til flere fornøyde gjester. Guiden skal både ha gode historier og vite 

hvordan en gruppe skal håndteres. En god guide er kvalifisert, kjenner fylket og landet, og kan 

formidle sin kunnskap med entusiasme. En god guide er det beste vertskap!  

De siste årene har reiselivet i Telemark opplevd et økende behov for gode guider, særlig for 

buss. Dette har vært spesielt tydelig når prosjektet Cruise til Telemark har tatt imot busslaster 

med cruiseturister. I løpet av de neste årene ventes flere anløp med cruiseturister til fylket. I 

tillegg kommer mange grupper med buss. Disse gruppene foretrekker språkmektige og 

sertifiserte guider, som er godt vertskap og holder høy kvalitet. Sertifiserte guider er attraktive for 

reiselivet, og vil være foretrukket når det bookes for grupper og turister i Telemark. 

Guider må også være både kvalifisert og sertifisert for å bli medlem av Norges Guideforbund. 

Kurset TelemarksGuide fase 1 tar deg første steget til full sertifisering. Fase 2 gir full sertifisering, 

og fase 2 kurs blir arrangert våren 2017. Alle som vil gå på dette må først ha gjennomført og 

bestått fase 1.  

Gjennom kurset vil man få grundig opplæring i guiderollen, og dessuten et godt innblikk i 

Telemarks spennende historie, samfunn, mattradisjoner med mer. Målet er at deltakerne skal bli 

trygge i guiderollen, gjennom praktiske og teoretiske øvelser, slik at de kan bli gode 

representanter både for Telemark og lokale severdigheter. Når kurset er over, skal deltakerne 

kunne håndtere en gruppe, takle uforutsette hendelser, utvise godt vertskap, skrive guidemanus 

tilpasset gjestene og samtidig ha fått personlig utbytte av kurset. Kursopplegget er intensivt og 

spennende, og midt i blinken for dem som vil lære mer om Telemark, og som elsker å fortelle 

gode historier i møte med nye mennesker.  

Cruise Telemark og Kan utvikling AS arrangerer kurs med støtte fra Innovasjon Norge og 

Telemark fylkeskommune.  

GJENNOMFØRING   
Kurset arrangeres i samarbeid med Norges Guide Forbund og i h.h.t. NGF sin standard. 

For å bli sertifisert guide i NGF, må kandidatene gjennomføre og bestå et studium på totalt 150 

timer, i en kombinasjon av kurs og selvstudium. Dette er fordelt slik: 

 Fase 1 = 80 timer (dette kurset, gjennomføres vår 2016)  

 Fase 2 = 70 timer (gjennomføres 2017) 

 

Krav til kursdeltakerne, i h.h.t. Norges Guide Forbund sin standard: 

• Alder: 18 – 67 år 

• God muntlig og skriftlig framstillingsevne 

• Behersker flytende norsk 

• Kjenner norsk kultur og samfunn 

• Behersker engelsk og/eller tysk flytende 

• Bestått videregående skole eller tilsvarende utdanning fra Norge eller utlandet. 

• Må ha egen pc eller nettbrett (store deler av undervisningen er digital). 

 

Alle deltakerne må være villig til å inngå i en guidepool for Telemark i 2016-2017. Dette er IKKE 

et ansettelsesforhold, men en pool hvor reiselivsaktørene kan bestille guider ved behov. Dersom 

man velger å ta kurset uten å delta i poolen, må man betale full pris (ca 18.000,-). 

Antall deltakere: min 10 / max 20. 

 



 

 

 

KORT OM KURSPROGRAMMET  

Med forbehold om endringer. 

Dato Kl Sted Innhold 

14.11.2016 1600-2030 Brevik, 
Grenland 
Havn 

Velkommen, informasjon om kurset, inkl 
pensum 

22.11.2016 1600 – 2000 Klosterøya, 
Skien  

Førstehjelp ved skade og uforutsette 
hendelser – Norsk Førstehjelpservice 

28.11.2016 1600 – 2100 Kragerø 
rådhus, 
Kragerø 

Historie og samfunn, vertskap, målgrupper, 
guideteknikk 

08.01.2017 0900 – 1730 Evju, Gvarv Fortellerteknikk, dramaturgi og historiens 
røde tråd 

16.01.2017 1600 – 2100 Midt-
Telemark 

Historie og samfunn, Telemarkskanalen, 
organisering, ansvar, forsikring, lover, 
regler 

28.01.2017 0900 – 1630 Skien Historie og samfunn, Norge – historie og 
samfunn, Telemarks historie, guideteknikk 

29.01.2017 0900 – 1700 Notodden, 
Lysbuen og 
Stavkyrkja 

Historie og samfunn, Industri-Telemark før 
og nå. Fortellerteknikk, bussguiding, 
mikrofonbruk 

03.02.2017   Leveringsfrist skriftlig eksamen 

11.02.2017 0900 – 1600 Skien  Muntlig eksamen 1: Byvandring 
Muntlig eksamen 2: Bussguiding 
Sensor fra Norges Guideforbund 
Avslutning 

Foreleserne er fra Høgskolen i Sørøst-Norge, Norges Guide Forbund, Teater Avvik, Midt-

Telemark Næringsutvikling og Norsk Førstehjelpservice.  

PRAKTISK INFO  

Deltakeravgiften er kr 3000,- per deltaker.  

Kursavgiften er sponset av arrangørene og Telemark fylkeskommune. Alle som deltar må derfor 

være villige til å bidra med evaluering av kurset, i tillegg til å stå i guidepoolen (som beskrevet 

over). 

Normal pris for et slikt kurs ligger på kr 15 - 20.000,- per deltaker (samme som for andre NGF 

kurs).  

  

Søknadsfrist 4.november 2016. Søknad skjer ved utfylling av vedlagte skjema. 

Opptak skjer i løpet av uke 45. Detaljer og mer informasjon om kurset sendes ut ved opptak.  

 

Søknadsskjema og evt anbefaling sendes til: 

Visit Telemark as, KUN på e-post: cruise@visittelemark.no 

Merkes med Guidekurs. 

 

For spørsmål, kontakt Anne-Bjørg Haugan tlf. 95832773, e-post cruise@visittelemark.no 

 


