
     

Informasjon om   

godkjenning for tilbydere av lærings- og omsorgstjenester i 
reindrifta (prosjekt Ut på vidda)  

Kurs i kvalitetssikring  

Del 1: Thon hotell i Kautokeino 17. – 20. november 2019 og  

Del 2: Fylkeshuset i Tromsø 1. – 3. desember 2019 

Reiselivsaktører i reindrifta kan også delta på kurset 

Vi har nå en del reindriftsfamilier tilbyr lærings- og omsorgstjenester (Ut på vidda-tjenester)  
til barn, unge og voksne - samer, norske, kvenske og andre 

 
Brukerne får bli kjent med reindriftsfamilier og deres arbeid, og får delta i aktiviteter på 

báike doállo (boplassen), i naturen rundt og en tur til reingjerdet hvis det passer. 
Tjenestene bidrar til økt forståelse gjennom kunnskaper om samisk kultur, historie, 

tradisjoner, samfunn, dyr og naturen. 
 

Tilbyderne har plikter og ansvar overfor brukerne/gjestene 
Dette kurset gir deg den trygghet for at du gjør det riktige om uhellet er ute,  

eller akutt sykdom oppstår 
 

 
Tid/sted  
Kurset går i to deler 
Del 1 går på Thon hotell i Kautokeino 17. – 20. november  Oppmøte søndag kveld kl 18:00 
Del 2 går på Fylkeshuset i Tromsø 1. – 3. desember  Oppmøte søndag kveld kl 19:00
    
Arrangør Prosjekt Ut på vidda, Fylkesmannen i Troms, se kontaktinfo under 
Påmelding  Send epost til Ethel Seljevold fmtrese@fylkesmannen.no, innen 6. september  
 
 
Overnatting - du ordner selv med overnatting, her er noen tips   
Kautokeino – 3 netter  
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Det er reservert 5 rom på Thon hotell i Kautokeino, avtalt pris enkeltrom med frokost 1186,- 
Bestill på telefon: 784 87 010 
 
Tromsø – 2 netter, vær rask med å bestille 
Det blir fort fullt på hotellene i Tromsø da vi har mange Nordlysturister på denne tiden. 
Vær derfor rask med å bestille deg overnatting. Her er noen alternativer 
Thon polar hotell i sentrum 
Det er reservert 2 rom på Thon polar hotell, avtalt pris enkeltrom med frokost kr 1024,50  
Send epost til fmtrese@fylkesmannen.no om du ønsker et av rommene.  
Først til mølla gjelder 
 
Andre hotell du selv kan kontakte – noen tips 
Thon hotell Tromsø telefon 7769 80 50 (midt i sentrum) 
Hotell St. Elisabeth  telefon 77 75 62 00 (500 meter gåavstand til sentrum) 
Sydspissen hotell  telefon 77 66 14 10 (2,5 km til sentrum, buss rute 34 og 33) 
Om dere er flere som vil dele rom, blir det mye billigere 
 
Kost/losji Du dekker selv overnatting og mat som ikke inngår i kursprogrammet  
Reiser  Du dekker selv reiser 
 
Kursavgift  
Tilbydere av lærings- og omsorgstjenester i reindrifta betaler ingen kursavgift. Du dekker selv 
reise og opphold.  
 
Reineiere som driver med turisme som tilleggsnæring faktureres for en kursavgift på kr 
10.000,- per person. I tillegg dekker du selv reise og opphold. 
 
Dette inngår i kursavgiften 

 Forelesninger 

 Leie av kurslokale 

 Kursperm/materiell  

 Lunsjer, kaffe/te og pausemat hver av de hele kursdagene 

 2 felles middager 
 
Øvrige deltakere betaler ikke kursavgift 
 
 
Kursbevis Kurset gir rett til å bruke Ut på vidda sin logo. Dette er vårt grunnkurs som 

inngår i godkjenningsordninga for Ut på vidda-etablerere.   
Du får tilsendt kursbevis for deltakelse 

   Du står oppført på våre oversikter på nettet over godkjente tilbydere 
 
Nettverk/ Kurset er et godt grunnlag for nettverksbygging mellom etablerere, forelesere 
samarbeid  og arrangør. Erfaringer viser at etablerere har stor nytte av kontakt med andre 

som driver med det samme.   
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Hvorfor kurs i kvalitetssikring? 
Prosjekt Ut på vidda har et spesiallaget kurs for reindriftsfamilier som vil starte opp med 
lærings- og omsorgstjenester (Ut på vidda-tjenester). Det er viktig at brukerne, kjøperne og 
du selv er trygg på at sikkerheten er godt ivaretatt, og at kvaliteten i tjenestene er god.  
 
Kvalitetssikring styrker ditt innsalg til kommune, fylket og Staten, for du blir gjerne spurt om 
dine tiltak for HMS, førstehjelp og matsikkerhet. Da kan du vise til dette kurset og ditt 
kursbevis. 
  

Kursplan 

Ukedag Dato Tid Tema Forelesere fra 

Del 1 – Thon hotell i Kautokeino 

Søndag 17.11 18:00 Kursstart og bli kjent  
Felles middag  

 

Mandag 18.11 08:30 Programinfo Prosjekt Ut på vidda 

  09:00 – 16:30 Mathygiene og smittevern Mattilsynet 

Tirsdag 19.11 08:30 – 17:00 Samisk kulturformidling Samisk høgskole 

Onsdag 20.11 08:30-16:00 Samisk kulturformidling Samisk høgskole 

 20.11 16:00 Kursslutt  

Del 2 – Fylkeshuset i Tromsø  

Søndag 1.12 19:00 Kursstart. Sosialt samvær  

Mandag 2.12 08:30 - 16:30 
19:00 

Førstehjelp 
Felles middag  

Norsk 
landbruksrådgivning  

Tirsdag 3.12 09:00 – 16:30 
16:30 

Helse, miljø og sikkerhet * 
Kursslutt 

Troms landbruksfaglige 
senter 

 
Merk! på tema Helse, miljø og sikkerhet vil det bli brukt eksempler fra landbruket og i noen 
grad fra reindriftsnæringen 

 
       

   
 

 

 

 

 

 

 

Arrangør – kontaktinfo      

Prosjekt Ut på vidda       
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    Ethel Seljevold   
Telefon arbeid 77 64 20 11  
Mobil 97512870  
Påmelding innen 6. september 2019 sendes til E-post fmtrese@fylkesmannen.no  
 

Hjemmeside for prosjekt Ut på vidda  
https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/landbruk-mat/utpavidda/  
 
Facebookgruppe Ut på vidda – bli medlem 
https://www.facebook.com/groups/utpavidda/  
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Med dette kurset har du tatt et riktig steg på veien mot 
etablering av gode og forsvarlige tjenester 

Velkommen! 


