Sveriges Guideförbund
Kvalitet, styrka, yrkesgemenskap, professionalism
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Sveriges Guideförbund, SveGuide, är en ideell intresseorganisation
för auktoriserade turistguider och naturguider i Sverige. Sedan
bildandet 1983 har förbundet lagt stor vikt vid guideutbildning
och auktorisation. Idag genomförs utbildningar av Folkhögskolor,
Folkuniversitet och andra utbildningsanordnare på olika orter
i landet i samarbete med SveGuide.
De auktoriserade guiderna ska kontinuerligt utvecklas i sin
yrkesutövning och i detta spelar fortbildning en avgörande roll.
Fortbildningar i för guideyrket relevanta ämnen anordnas
lokalt och regionalt samt i SveGuides regi. Detta bidrar till
medlemmarnas kunskapsutveckling och stärker de i sin roll
som ambassadörer för Sverige och sin ort.
Den senaste fortbildningen i samarbete med SveGuide ägde
rum under en händelserik helg i oktober 2019 i Vadstena. Valet
av platsen var naturligt. Vadstena folkhögskola är en av de utbildningsanordnare som SveGuide samarbetar med kring guide
utbildning. Den 12–13 oktober erbjöds 30 auktoriserade turistguider en fantastisk och inspirerande miljö för övningar och
diskussioner. På programmet stod guideteknik, röst-och talvård
och Storytelling som presenterades för deltagarna av mycket
kunniga och engagerade föreläsare. I höst kommer SveGuides
medlemmar att samlas i Vadstena igen under en fortbildnings
helg för att lära sig och träffa kollegor från olika delar av landet.

Vadstena FHS med omgivningar. Rune visar sveguider Vadstena.

Vadstena FHS har sedan 1980-talet haft uppdraget att utbilda
lokalguider till den omfattande guideverksamheten i kommunen och närområdet. Detta har utmynnat i den ett-åriga
distansutbildning på halvfart som skolan erbjuder sedan hösten
2017 i samarbete med Vadstena guideförening och i samråd
med Sveriges Guideförbund. För tredje året i rad genomförs
idag guideutbildning vid Vadstena FHS (kursansvarig Anita
Gustavsson) med ett kursupplägg då man träffas i Vadstena
en helg i månaden och mellan träffarna löser distansuppgifter.
Man lär sig guideyrket från grunden, att hitta fakta, att anpassa
guidningen till olika typer av grupper och miljöer. I Vadstena
med omnejd finns unika möjligheter till praktiska övningar i
slott, kyrkor, muséer samt natur- och stadsmiljöer, – till fots,
i buss och med tolk. Kursen samlar deltagare från en stor del av
landet då kunskaperna kan appliceras på den egna orten. Ut
bildningen avslutas med yrkesbedömning och auktorisation
genom SveGuide vilket också leder till medlemskap i förbundet.
”Jag valde utbildningen för att bli kunskapsauktoriserad på orten.
Men jag fick en fantastisk återutbildning i yrket guide. Jag blev upp
märksammad på vad jag kunde förbättra och vi fick alla möjlighet
till en riktig auktorisation i yrket.” Rune, Vadstena
“Att gå på guidekurs i Vadstena har varit en av de roligaste,
intressantaste och trevligaste saker jag har gjort!”
Sissi Stahli, Åtvidaberg
Vill ni starta en guideutbildning? Vill du bli medlem i SveGuide?
Kontakta oss för att få vidare information.
Text: Alexandra Lööw, ordf. SveGuide

			
Anlita alltid auktoriserad turistguide
för garanterad hög kvalitet!
Hemsida: www.guidesofsweden.com
Kontakta oss: info@guidesofsweden.com

