
 

 

 

PÅ SKATTEJAKT I EGET 

LOKALMILJØ 

 

 

OMFANG: 

15 studiepoeng 

 

 

DATO OG TID: 

3 samlinger av 2 dager: 

- 11-12. februar 2013 

- 18-19.mars 2013 

- 22-23-24. april 2013 

 

 

PROSJEKTOPPGAVE 

Innleveringsfrist:  

16. mai 2013 

 

 

EKSAMEN: 

Presentasjon av 

Prosjektoppgaven 

3. eller 4. juni 2013 

 

 

STUDIESTED: 

Ulike steder på 

Helgeland 

 

 

PRIS:  

Pris: kr 2750 

 

 

MER INFORMASJON FÅR 

DU HOS: Studiesenter 

Ytre Helgeland 

(www.studiesenteryh.no) 

 Tlf: 75 07 57 74 

 
 

 
På skattejakt i eget lokalmiljø 

 
 
I samarbeid med Høgskulen for Landbruk og Bygdenæringar (HLB) 
arrangerer Studiesenter Ytre Helgeland studiet «På skattejakt i 
eget lokalmijø». Store deler av studiet er finansiert med tilskudd 
fra Nordland Fylkeskommune og Helgeland Regionråd. Mosjøen 
Studiesenter er også samarbeidspartner. Studiet strekker seg ett 
semester (vår 2013). Oppstart er februar 2013 og utdanningen vil 
gjennomføres med samlinger ulike steder på Helgeland. 
 
Målgruppe og innhold  
 
Personer som ønsker å bli motivert til: 
 

 Å starte, fornye eller utvikle egne virksomheter gjennom 
 formidlingskunnskap 

 Prosess- og metodeutvikling i bygdeutviklingsarbeidet 

 Konsulent-, undervisnings- og veiledningsarbeid i 
 offentlige og private institusjoner 

 Ny framtidig næringsutvikling med vekt på 
 opplevelsesprodukt 
 

Studiet vil være med på å gi deltakerne: 

 Forståelse og innsikt i hvilke ressurser som finnes og kan 
 foredlest på gården og i bygdene 

 Øke innsikt og forståelse i fagområdene interpretasjon og 
 produktutvikling/kommersialisering med vekt på 
 opplevelsesprodukt 

 Personlig utvikling; handlekraft, mot, innsikt om egne 
 evner til kommunikasjon og formidling 
 
 
Omfang  
Studiet er et deltidsstudium som gir 15 studiepoeng. Det blir lagt 

opp med 3 samlinger av 2 dager over vårsemesteret 2013 med 

oppstart i januar og eksamen i juni.  

Skriving av prosjektoppgave er obligatorisk del av studiet og må 

være bestått før studenten kan gå opp til eksamen. En slik 

oppgave er en god mulighet til å ta fatt i ein ressurs som trenger 

utvikling og kreative ideer – noe som kan bli et nytt 

opplevelesprodukt i ditt nærmiljø. Oppgaveveiledning skjer 

gjennom kommunikasjon på internett. 

http://www.studiesenteryh.no/
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Eksamen 
Presentasjon av prosjektoppgaven. 
 
Pensumlitteratur 
Se egen oversikt fra HLB. 
 
Foreleser  
Faglig ansvarlig for kurset er Eli-Grete Høyvik. Hun er tilknyttet til 

HLB som høgskolelektor. 

 
Undervisningssted 

Samlingene vil arrangeres ulike steder på Helgeland med 
forelesinger, øvinger og ekskursjoner til relevante lokaliteter 
Nærmere informasjon om steder vil bli bestemt etter hvert, men 
det vil trolig bli en samling på indre Helgeland og en på kysten. 
 
Pris 
Deltakeravgift: Kr 2.750,-. I tillegg må studentene selv dekke 

pensumlitteratur, reise- og overnattingskostnader. Mat og drikke 

på kursstedene må dekkes av deltakerne selv. 

 

 

 

 

PÅMELDINGSFRIST: 18. januar 2013 

Påmelding: www.studiesenteryh.no 

Ved spørsmål utover dette kan du ta kontakt med 

Studiesenter Ytre Helgeland: stian@studiesenteryh.no 

http://www.studiesenteryh.no/
http://www.studiesenteryh.no/
mailto:stian@studiesenteryh.no

