Nytt fagstudie for
campingnæringen planlegges
opprettet fra høsten 2023
• Nye fagemner for camping vil utvikles og resten vil bygge
på studiet for reiseliv og opplevelser ved Nordland Fagskole
• Behov for flere ansatte i næringen
• Behov for bedre kompetanse
• Behov for å styrke omdømme
• Behov for rekruttere flere unge ifbm. forestående
generasjonsskifter
• DIKU har innvilget søknaden i mars 2022. NHO Reiseliv er
samarbeidspartner.

Nordland Fagskole

Betydningen
av
medvirkning
fra campingnæringen?

• dere fra bedri)ene vil ha en vik/g rolle i å
deﬁnere næringens behov og påvirke valg av
fag, samt hvordan vi best mulig kan
organisere praksisperioder.
• bidra /l faglig innhold og prak/ske
eksempler som blir brukt i studiet.
• forankring av studiet

Hva skal vi
oppnå
sammen?

Næringen har stort behov for profesjonalisering
og er oppta4 av å heve kompetansen og
standarden på anleggene.
En ;lpasset utdanning for campingnæringen vil
bidra ;l;
• et vik;g grunnlag for utvikling
• øke formell kompetanse i næringen
• å rekru4ere ﬂere personer ;l
campingbransjen.
• å løBe forståelse, kunnskap og anseelse av
camping som arbeidsområde
• gjøre campingnæringen mer a4rak;v og
bærekraBig
• ﬂere helårs arbeidsplasser
• økt lokal verdiskaping.

Hva skal vi gjøre?
• Utvikle et utdanningstilbud som skal styrke både næringen
og statusen for næringen, slik at den får sin fortjente plass
som en viktig del av norsk reiseliv
• Motivere flere unge til å arbeide i næringen
• Styrke kompetansen hos personer som allerede arbeider i
næringen

Innspill til ny fagskoleutdanning for camping
Fagområder
Fag 1:

Strategi, planlegging og utvikling

Fag 3:

Drift og ledelse

a) Campingnæringens historie

a) Hva er ledelse

b) Markedstrender

b) Organisering

c) Markeds- og målgruppetilpasning

c) Ansettelses- og arbeidsforhold (ansettelsesprosess,
opplæring, rettigheter og plikter, vaktlister)

d) Konsept- og produktutvikling
e) Teknisk innsikt om bygg, anlegg og uteområder
f)

Opplevelsesutvikling

g) Stjerneklassifisering
h) Forretningsmodell/forretningsplan
Fag 2:

Økonomi

a) Budsjettering
b) Prissetting og kalkyler
c) Nøkkeltall

d) Vertskapsrollen
e) HMS
f)

Tilsyn, regler og forskrifter

g) Miljøsertifisering
h) Kvalitetsstandard
i)

Generelle driftsoppgaver (markedsføring, booking
og salg, rengjøring, vaktmesteroppgaver og teknisk
vedlikehold, innkjøp)

Gruppearbeid onsdag 26. oktober 2022
Innspill (l ny fagskoleutdanning for camping
1. Hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse bør studentene si:e
igjen med e:er gjennomført studie innenfor de tre fagene?
2. Hva tenker dere om de foreslå:e temainndelingene? (Se side 1.) Hva er vikBgst å
lære om i et studium? Bør alle de foreslå:e temaene bli belyst i studiet, og er
det noe som ikke står på listen som bør tas med?
3. Hvordan tenker dere at praksisperiodene best mulig bør organiseres? Er det
gjennomførbart å ha studenter i praksis i lavsesong/når campingplassen er
stengt?
4. Hvor vikBg mener du at et utdanningsBlbud er for å sikre fremBdig rekru:ering
Bl campingnæringen? Hvorfor bør det eventuelt Blbys et eget campingstudium?

