
Namn: ____________________________________         Personnr:_________________________ 

 

__ Naturens Medicin - Projekt                         

__ Naturens Medicin - Handledarutbildning 

 

För att vi ska få en klarare bild när vi bedömer antsökningar så behöver du svara på följande frågor 

och maila svaren till kontakt@naturensmedicin.se 

Du ska vara beredd på att en hel del av kommunikationen på dessa linjer sker via e-mail. Du kommer 

också ha regelbunden coaching, individuellt och i grupp (ca 6ggr/termin). Dessutom förväntas du 

närvara vid samtliga veckoutvärderingsmöten (ca 5ggr/termin). Förutom dina muntliga 

studierapporter på dessa möten kommer du också i valfri form att redovisa ditt fördjupningsarbete 

inför grundkursen. Det finns även tillfälle att hålla lektioner, övningar samt ge behandlingar för 

andra kursdeltagare och personal på skolan.  

 

Du har möjlighet att delta på grundkursens lektioner men för att underlätta vår planering bör du inför 

varje vecka maila vilka lektioner du tänker delta på eller meddela detta på veckointroduktionen. Med 

respekt för lärare och grundkurselever är det viktigt att komma i tid och att delta i klassens 

arbetsgrupper och gemensamma städdagar! 

 

För dig som valt Handledarutbildningen (eftergymnasial nivå) krävs att du innan terminstart gör ett 

skriftlig projektplan på ca en A4 samt en lika lång skriftlig redovisning innan terminslut. De båda 

texterna skall vara ett reflekterande kring ditt lärande, varför du valt ett visst fördjupningsområde 

(ditt syfte) och vart du vill att det skall leda på kort och lång sikt (ditt mål). Hur du bedömer dina 

chanser att genomföra vad du planerat och vad som kan hindra respektive hjälpa dig att genomföra 

studierna och vilket stöd du behöver av mig för att lyckas med det. Projektplanen skall också 

innehålla en tidsplan vecka för vecka för dina delmål på vägen. Projektredovisningen är en skriftlig 

reflexion över hur din ”utbildningsresa” blivit och varför. 

 

För att få ut ditt studieintyg vid terminsslut skall du, både som handledar- och projekt-elev, 

sammanställa en kortare sammanfattning vad ditt fördjupningsarbete innehållit. Sammanställningen 

kommer vara till grund för hur intyget utformas. Här följer frågorna som är en grund för din 

projektplan, svara senast v.43 inför VT och v.15 för HT. 

 

 

Frågor till dig som söker projekt- eller handledarlinjen: 

 

1. Vilket friskvårdsområde vill du fördjupa dig i? (Vad är målet?) 

Försök sätta ord på vad du vill göra även om du inte vet exakt! 

 

2. På vilket sätt tror du att du i framtiden kommer att ha nytta av dina studier? (Vad är syftet på kort 

och på lång sikt?) 

 

3. Har du idéer om på vilket sätt du vill dela med dig av dina nyvunna kunskaper till klassen? ( t.ex. 

hålla en workshop, en lektion, göra en powerpoint-presentation, ge vissa behandlingar, skriva en 

uppsats) 

 

4. Vilken är din målgrupp i framtiden? I vilket sammanhang vill du finnas/arbeta? Med barn, 

ungdomar, vuxna? Som anställd, på din fritid, som egen företagare? Vem/vilka vill du samarbeta 

med? Vilken plats och i vilken miljö? O.s.v (fantisera fritt!) 

 

5. Vilka delmål och grov tidsplan har du för terminen? 
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Skriv fem viktiga punkter du behöver göra för att starta ditt projekt: 

 

Uppge minst ett delmål per månad som du behöver genomföra för att komma dit du vill med ditt 

fördjupningsprojekt: 

 

6. Hur kommer du studera och vad är dina teoretiska och muntliga källor? (Läsa vilken litteratur, 

konsultera vilka människor, kolla vilka hemsidor och organisationer, praktisera på vilket sätt?) 

 

7. Projekt- och Handledarlinjen ställer stora krav på självständigt arbete och studiemotivation. Du 

förväntas också reflektera över dina egna styrkor och svagheter i dina studier och på din 

inlärningsprocess.  

 

-Vad är dina största personliga tillgångar i dina studier? 

-Vad ger dig kraft, stöd och inspiration runt omkring? (Någon viss person, någon viss plats inne eller 

ute, särskild musik eller aktivitet? 

-Vad innebär fysisk och psykisk hälsa och balans för dig och hur vill du att din studietermin skall 

vara med tanke på det? 

-Vad skulle kunna vara dina största motstånd och hinder under studierna? Och vad vill du ha för 

hjälp av mig som lärare och av din studiebuddie (ni kommer delas in två och två för att stötta 

varandra inför er egen lektionsplanering). 

 

8. Är du intresserad av att delta på en dag om att ”Starta eget” som anordnas av bl.a. Skatteverket, 

Bolagsverket och Arbetsförmedlingen?  

 

9. Kommer du att delta på lektioner och resor på Naturens Medicin?  

 

10. Beroende på situationen på skolans internat är det vissa terminer lättare att komma in på linjen 

om du bor på skolan. Andra terminer prioriteras de elever som pendlar. Vad vill du vad gäller 

boende? Är du flexibel?  

 

11. Vad förväntar du dig att du skall ha lärt dig när terminen är slut? 

 

På vilket sätt kan du mäta att du uppnått de mål du själv har ställt upp? 

(Tänker du läsa en viss litteratur – behöver du sammanfatta informationen för att minnas den?, Skall 

du ha genomfört vissa praktiska sysslor?, Hur vill du känna dig psykiskt?, Hur mycket tid vill du 

studera per dag/per vecka? Och hur mycket behöver du vila?) 

 

Sist men inte minst hoppas jag kunna välkomna dig till en givande termin! Hur givande beror mycket 

på vad du själv gör och hur väl du kan kommunicera med mig och övriga studiekamrater. Jag ska 

försöka vara lyhörd för dina behov och stötta dig så gott jag kan! Den skriftliga terminsutvärderingen 

är viktig att fylla i för att kursen ska bli så bra som möjligt! Jag vill även inspirera dig till att föra in 

så mycket lek och glädje som du kan i dina studier! Om du vill får du gärna delta i mina inledande 

och avslutande workshops på grundkursen där vi använder sagor, poesi, rörelse, färg och form för att 

klargöra studiemålen och utvärdera hur utbildningsresan varit. 

 

Vill du veta mer om mig som är lärare på handledar- projektkursen så kan du gå in på min hemsida 

www.levnadskonst.se 

Lycka Till! Tine 

http://www.levnadskonst.se/

