Grundkurs biosfärambassadör
Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidat
Bakgrund
Biosfärambassadörsutbildningen inom Vindelälven-Juhtatdahka är öppen för alla medlemmar i
den blivande föreningen. Utbildningen sker i två steg med en grundkurs och en
fördjupningskurs. Den här utbildningsplanen beskriver grundkursen.
En utbildningsplan för fördjupningskursen tas fram när Vindelälven-Juhtatdahka blivit
fullvärdig medlem av Unesco:s världsomspännande nätverk av biosfärområden. Förslagsvis ska
det vara möjligt att utifrån intresse välja olika specialinriktningar inom fördjupningskursen, t ex:
mat, skog, samisk kultur, rennäring, jakt- och fiske, turism eller stadsplanering.

Syfte
Att utbilda och engagera biosfärambassadörer, som sedan sprider kunskapen om VindelälvenJuhtatdahka biosfärkandidat vidare till sina kontakter och i sina nätverk. Ambassadörerna har
olika bakgrund men gemensamt är att de vill vara med och utveckla Vindelälven-Juhtatdahka till
ett modellområde för hållbar utveckling.

Mål
September 2018 (när ansökan lämnas in)
 50 personer har genomgått grundkursen, däribland alla styrelsemedlemmar, kansliets
personal samt projektansvariga.
 Fyra genomförda grundkurser, varav två i kustkommuner och två i inlandskommuner
Långsiktigt mål
 Genom kunskap och glädje bidrar biosfärambassadörerna till att förändra människors
beteende och attityder mot en hållbar samhällsutveckling.
Lärandemål grundkurs
Efter genomgången utbildning förväntas deltagarna kunna
 förklara syftet med Unescos biosfärområden
 redogöra för Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidats vision, verksamhetsidé,
värdegrund samt ge exempel på pågående projekt och projektplaner
 översiktligt beskriva Vindelälven-Juhtatdahkas geografi och natur och kulturhistoria
 ha en ökad kunskap om renskötsel och hur denna näring verkar inom området
 diskutera principer för hållbar utveckling
Inget test används för att kontrollera ambassadörernas kunskaper. Det viktiga är att
utbildningen upplevs som lustfyllt, lärorik och inspirerande.

Utbildningsplan
4 träffar med olika teman varav en exkursion, 2–3 tim/träff, på kvällar eller helgdagar
Innehåll
 Unesco och konceptet biosfärområde i Sverige och internationellt
 Hållbar utveckling
 Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur
o Historia
o Organisation
o Vision, mission, värdegrund
o Biosfäriska projekt och annan biosfärisk verksamhet
 Nationalälv och flyttled – Juhtadahka
 Den samiska kulturen och renskötseln
 Kulturell rikedom
 Näringsliv
 Många olika intressen – konflikt och samverkan
 Lokalt engagemang och delaktighet i ett glesbefolkat landskap påverkat av urbanisering
 Stark miljö för forskning och kunskapsbyggnad
 Ekologin i Biosfärområdet
 Vad innebär det att vara biosfärambassadör? Diskussion om ambassadörsrollen och
tänkbara aktiviteter att genomföra och delta
 Avslutning: diplomering med pompa och ståt (kan med fördel ske i samband med ett
större offentligt möte, på föreningens årsmöte eller liknande)
Möjliga föreläsare/guider
 Biosfärkoordinator
 Representanter för olika intressen (styrelsen)
 Forskare
 Studieförbundet
 SSR
 SNF

Kursmaterial
PowerPoint-presentation
 Samma presentation ska kunna användas, eventuellt modifieras efter behov, av
ambassadörerna vid presentationer för allmänhet och grupper.
Information på webbplatsen för Vindelälven-Juhtatdahka
 http://vindelalvenjuhtatdahka.se
Information på Biosfärprogrammet Sveriges webbplats
 http://biosfaromrade.org
Ambassadörspärm
 Pärmen kan innehålla grundläggande information, broschyrer, länkar till relevanta
hemsidor, och kontaktuppgifter till styrelsen, kansliet, övriga ambassadörer m.fl.
Dessutom bör det finnas en flik med exempel på insatser som ambassadören har eller
kan medverka i.

Efter grundkurs
Ambassadörerna kan representera Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur till exempel i
samband med olika former av lokala eller regionala möten och fungera som guider på
exkursioner för besökare i området.
Två ambassadörsträffar per år, t ex studieresor, föreläsningar, tematräffar
Biosfärambassadörerna utgör grunden i föreningens medlemsorganisation. Medlemsaktiviteter
som föreningsmöten, kurser och offentliga möten blir en del av fortbildningen och utvecklande
av rollen som ambassadör.

