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Kurs og opplæring

Studieforbundet natur og miljø kan gjennom sine
medlemsorganisasjoner tilby kurs og opplæring
bl.a. innenfor følgende emner:
Jakt og fiske
Hundehold
Friluftsliv og miljø
Landbruk
Hagebruk
Birøkt
Sopp og mat
Håndverk og husflid
Organisasjon/demokratikunnskap

Kursene følger studieplaner som er kvalitetssikret
og forhåndsgodkjent av Studieforbundet. Kursene
er åpne for alle, - medlemskap er ikke nødvendig.
Men enkelte kurs forutsetter forkunnskaper. Dette
er nærmere beskrevet i studieplanene, som du også
finner på Studieforbundets nettsider.
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Kurs og opplæring skjer i første rekke lokalt.
Lokallag/foreninger tar initiativ til kurs de ønsker
å arrangere, søker Studieforbundet om tilskudd og
kunngjør kurset lokalt. Påmelding skjer direkte
til lokal arrangør. På Studieforbundets nettsider
www.naturogmiljo.no finner du opplysninger om
planlagte kurs med kontaktadresser.
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Studieforbundet natur og miljø
Studieforbundet natur og miljø er et godkjent studieforbund som får
støtte til drift og opplæring over Kunnskapsdepartementets budsjett.
Dette tilskuddet er med på å gjøre kunnskap tilgjengelig for flest
mulig. Virksomheten reguleres av Lov om voksenopplæring.
•

Studieforbundet er et serviceorgan for medlemsorganisasjonene
og legger forholdene best mulig til rette for kurs og opplæring
sentralt og lokalt.

•

Studieforbundet administrerer og formidler statstilskudd til
kursarrangørene. Det er utarbeidet enkle rutiner som må følges.

•

Studieforbundet er en pedagogisk ressurs for
medlemsorganisasjonene og fremmer kvalitet på kursene.
Studieforbundet godkjenner alle studieplaner som skal brukes.

•

Studieforbundet er pådriver overfor
Voksenopplæringsforbundet og offentlige myndigheter for å
sikre best mulig rammebetingelser for kurs og opplæring.

•

Studieforbundets øverste organ er årsmøtet som velger styret.
Den daglige driften blir ivaretatt av ansatte på kontoret på
Stabekk. Studieforbundet har egne kontaktpersoner i alle
fylker, se www.naturogmiljo.no.

Medlemsorganisasjoner
Norsk Kennel Klub
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Jakt- og Fiskesenteret
4H Norge
Den Norske Turistforening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Birøkterlag
Det norske hageselskap
Norges speiderforbund
Norges sopp- og nyttevekstforening
Natur og Ungdom
Norges Kaninavlsforbund
Norsk Roseforening
Norges Naturvernforbund
Norsk Ornitologisk Forening
Hest og Helse
Norsk Botanisk Forening
Norges Fritids- og Småfiskerforbund
Norsk organisasjon for dyreassistert terapi
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