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4 Kalenderen: Kommende arrangementer  
 Studiearrangement med temaet ”Deleøkonomi” den 9. februar 
 Informationsmøde om et udviklingsprojekt under INUT torsdag den 2. marts 

    Informationsmøde om optag på turistføreruddannelsen tirsdag den 23. maj 

 
Nyheder fra Turistføreruddannelsen – om Nyhedsbrevet 
 

Ideen bag Nyhedsbrevet er at formidle viden om såvel nye tider, som nye sider af diplomuddan-
nelsen til turistfører på Roskilde Universitet – bedre kendt som Turistføreruddannelsen på RUC. Fra 
studieledelsens side vil vi også gerne dele viden om den turismeforskning, der specifikt er relateret 
til professionen som guide. Og der er GODT NYT i det nye år 2017: 
 

I Nyhedsbrev nr. 3 kan vi nemlig fortælle om et nystartet 3-årigt innovationsprojekt, som blev skudt 
i gang den 5. januar 2017.  Projektet har titlen ”Innovation og udvikling af bæredygtig bynær natur-
turisme” -  forkortet til INUT. Projektet er finansieret af Innovationsfonden. Projektpartnerne fra 
RUC, Københavns Universitet (KU) og arkitektfirmaet Norrøn har kendt til bevillingen i flere måne-
der, men vi har måttet holde det hemmeligt - det har været svært…… Alle kontrakter skulle være 
helt på plads før Innovationsfonden kunne offentliggøre den gode nyhed i en pressemeddelelse den 
10. dec. 2016 på hjemmesiden http://innovationsfonden.dk/da/presse/bynaere-naturomraader-
skal-vaere-loeftestang-baeredygtig-turisme 
 
Nyhedsbrevet opdaterer seneste nyt om konferencen, som foregår på RUC den 15.-18. marts 2017, i 
det internationale forskerforum for guidede ture (jf. tidligere nyhedsbreve).  Vi har fået forespørgsel 
fra branchen om det er muligt at tilmelde sig en enkelt dag? Ja - det har vi nu gjort muligt. Vi håber 
derfor, at aktører fra branchen også vil benytte lejligheden til at få et fagligt indblik i den aktuelle 
forskning. Dagsprisen er 75 Euro, som også dækker forplejningen og dagens ekskursion.  
 
Afslutningsvis indeholder Nyhedsbrevet ”Kalenderen” med kommende arrangementer. 
 
____________________________________________________________________ 
 

Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme (INUT). 
  

Innovationsprojektet INUT er et tværfagligt forsknings- og udviklingsprojekt med tre partnere: 
RUC, KU og arkitektvirksomheden Norrøn. I projektet indgår to bynære naturomåder som 
udviklingssteder: København/Naturpark Amager og Roskilde/Nationalpark Skjoldungernes Land. 
Læs konkret om partnernes forsknings- og indsatsområder i ovennævnte pressemeddelelse.   
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Kickstart på RUC den 5. januar 2017 med partnerne fra RUC, KU og Norrøn samt medlemmer af følge- og styregruppen.  Stående 
fra venstre mod højre: Bettina Hauge (Innovationsfonden), Bianca Mercier (WoCo), Berit Kaae (KU), Lone Alletorp Callard (Woco), 
Ole Hjort Kaspersen (KU), Lars Vedsmand (Nationalparken Skjoldungernes Land), Anthon Stahl Olafsson (KU), Jane Widtfeldt 
Meged (RUC), Jesper Holm (RUC), Lene Gaard (DMC Destination Management Copenhagen), Poul Høilund D. Cruise (Norrøn), 
Pil Whitta Andersen (Norrøn). Siddende: Anne Cecilie Lasa-Gonzalez (RUC), Henriette Kragh Jacobsen (RUC), Susanne Haraszuk 
(RUC) og  Marco Berenthz (Norrøn).                     

Turistføreruddannelsen skal stå for en af projektets fire arbejdspakker og det sker i tæt samspil med 
de øvrige tre pakker – ikke mindst i kraft af, at både projektleder for INUT, Jane Widtfeldt Meged, 
og projektkoordinatoren Henriette Kragh Jacobsen indgår i arbejdspakken med uddannelsesleder 
Susanne Haraszuk, som den ansvarlige.  Milepælene i arbejdspakken er, at vi i 2017 skal udvikle to 
nye undervisningsmoduler med reference til projekttitlen:  Innovation og udvikling af bæredygtig 
naturturisme. Det ene modul tænkes ind i de ordinære uddannelser, som et nyt valgfrit modul. Mo-
dulet får fokus på innovation og bæredygtig naturturisme og udbydes i 2018 både på turistførerud-
dannelsen på RUC og på bacheloruddannelsen i Natur- og Kulturformidling på Skovskolen/KU. 

Det andet modul er mere praksisorienteret med fokus på entreprenørskab og produktudvikling. 
Modulet tænkes ind, som et efteruddannelsesmodul, der skal udbydes i 2019. I 2018 indgår et ud-
viklingsprojekt, hvor en gruppe entreprenante turistførere bliver inviteret ind i et forpligtende 
samarbejde omkring udvikling og afprøvning af innovative turprodukter i de to bynære natur-
områder. Vi holder informationsmøde om udviklingsprojektet allerede den 2. marts i 2017. Se under 
kalenderen s. 4.  INUT projektet får snart sin egen hjemmeside, hvor alle baggrundsmaterialer bliver 
offentligt tilgængelige og her vil alle interesserede kunne følge med i faserne og processen.  
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Konference på RUC den 15.-18. Marts 2017  
5th International Research Forum on Guided Tours (IRFGT) 
 
Konferencerne i Det internationale Forskernetværk inden for guidede ture, IRFGT, har tradition   
for at henvende sig både til forskere og til praktikere.  Det gælder også for konferencen på RUC, 
hvor konferencens temaer tager fat om forandringsprocesserne på markedet for guider. De tre 
Keynote Speakere bidrager med hver deres indfaldsvinkel til at perspektivere udfordringer og 
potentialer i verdenen for guider og den guidede tur. 
 
I programmet er de tre Keynote Speakere lagt fast på dage, mens de øvrige præsentationer er under 
planlægning. Det er en sammenhængende konference med et spor, så deltagerne kan opleve alle 
oplæg og behøver ikke at vælge til og fra. Præsentationerne bliver samlet tematisk under hensyn-
tagen til, at nogle oplægsholdere kun kan holde deres oplæg en bestemt dato. En foreløbig oversigt: 
 

Torsdag den 16. marts på konferencens første faglige dag kommer Keynote Speakeren fra Finland: 
professor Soile Veijola, Cultural Studies of Tourism, Lapland University. Soiles forelæsning har 
titlen “Guidance Matters: Being-With Things, Places and People”. Dagens overordnede tema kunne 
samles under hatten “Guidernes arbejdsliv” og forandringerne i organiseringen og markedet. Som 
et eksempel på temaet står den norske forsker Reidar J. Mykletun for præsentationen:  Does 
governmental regulations relate to tourist guides’ perceived levels of job stress, job satisfaction and career 
plans? Tourist guides in Catalonia and Norway compared.  I torsdagens program indgår en studietur 
rundt i Roskilde med fokus på bæredygtig udvikling og et kik ind i det nyåbnede Rockmuseum. 
 

Fredag den 17. Marts kommer Keynote Speakeren oprindeligt fra Spanien, men er herboende: 
Associate Professor, Ana Maria Munar, Copenhagen Business School/Denmark. Ana Marias    
forelæsning handler om de digitale og sociale mediers betydning i turismen, for guider og den 
guidede tur. Det er et oplæg, som også helt aktuelt griber ind i forskellige former for innovation. 
Dagens studietur er med bus til København, hvor vi ud over en rundtur også får et oplæg på 
København rådhus om Kommunens grønne strategi ved byplanlægger Rikke Hedegaard 
Christensen.  

 
Lørdag den 18. marts er Keynote Speakeren fra Australien:  Associate Professor Rosemary Black: 
Charles Stuart University/Australien’’. Rosemary har kortlagt forskningen inden for den guidede 
tur og kommer ud fra et helikopterperspektiv med sit bud på fremtidens forskning på feltet:   
”Researching tour guides and guiding: mapping the past, charting the future”. 
 

I forlængelse af konferencen kan deltagerne i det sociale program melde sig til Copenhagen Beerwalk 
og/eller tage en tur med toget til Malmø med temaet: Crossing The Bridge – Two Countries in One Day. 
 
Læs mere om Programmet, Temaerne og Tilmeldingen på konferencen hjemmeside: 
http://events.ruc.dk/5thIRFGT/international-research-forum-on-guided-tours-5th-irfgt.html 
 
Det er fortsat muligt at tilmelde sig enten til hele konferencen eller til enkelte dage – indtil den 1. 
marts. Konferencen foregår i bygning 30 på RUC. 
For spørgsmål om konferencen, kontakt Jane W. Meged på janewm@ruc.dk. Telefon 4674 2827. 

http://events.ruc.dk/5thIRFGT/international-research-forum-on-guided-tours-5th-irfgt.html
mailto:janewm@ruc.dk
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Kommende arrangementer i foråret 2017 
 

Torsdag den 9. feb. Kl. 15:00-17:30 i geofagsalen i Hus o2 på RUC-  Studiearrangement for 
turistførere med temaet ”Guider i deleøkonomien” 
 
Åbent møde, hvor alle er velkomne – forudsat en tilmelding på turist@ruc.dk senest den 3. februar.  
 
15:00-15:15 Velkomstkaffe i kantinen i hus 02 på RUC. 
15:15-15:30 Sidste Nyt fra uddannelsen v. Uddannelsesleder Susanne Haraszuk/Jane W. Meged 
15:30-17:00 ”Guider i Deleøkonomien” en forelæsning v. Lektor Jane W Meged/RUC 
17:00-17:30  Gåhjem - eftersnak  
 
Forelæsningen indeholder tre dele, hvoraf første del udgør en konkret introduktion til deleøkono-
mien og den teoretiske forståelsesramme.  De to andre dele koncentrerer sig om følgende to per-
spektiver: dels guidernes arbejdsliv, dels innovation inden for guideerhvervet.  Den empiriske del af 
Janes forskning er baseret på casestudier af Copenhagen Free Walking Tours og Airbnb. Efter Janes 
oplæg holder vi en pause og sætter god tid af til spørgsmål og diskussion. 
____________________________________________________________ _____________________ 

Torsdag den 2. marts kl. 16:00-17:30 - IGS/ Rolighedsvej 23 - Frederiksberg C. Informationsmøde 
for turistførere om en forpligtende deltagelse i udviklingsprojektet INUT i foråret 2018. 
 
Mødet henvender til turistførere, som har interesse i at udvikle nye guidede ture med fokus på 
bæredygtighed i enten Nationalpark Skjoldungernes Land eller Naturpark Amager – og samtidig 
har erfaringer som iværksætter eller ønsker om at blive iværksætter. Vi sender nærmere informa-
tion og invitationer ud elektronisk i primo februar. I vores database har vi mailadresser på de 
turistførere, som var medlem af Turistførerforeningen i 2015 samt de to seneste årgange.  
For information om mødet: kontakt Susanne Haraszuk på susanhar@ruc.dk efter 7. februar. 
_________________________________________________________________ 

 Tirsdag den 23. maj kl. 15-17 i byning 30 på RUC. Informationsmøde om turistføreruddannelsen  

På Informationsmødet møder du studieledelsen og får et konkret indblik i studiemiljøet. Du hører 
om optagelsesrunden, uddannelsen og erhvervet.  Alle er velkomne. Ansøgningsfrist er den 15. juni. 
Ansøgningsskemaet ligger på turistføreruddannelsens hjemmeside primo marts. Læs mere om 
optagelsesrunden og uddannelsen her:  https://typo3.ruc.dk/uddannelse/efter-og-videreuddan-
nelser/diplomuddannelse/turist/kontakt-og-information/information-om-optagelsesrunde-og-studiestart/ 

__________________________________________________________________ 

Nyhedsbrevet tilmelding: 
Nyhedsbrevet kommer minimum tre gange om året: i maj – efteråret – og januar måned. Formatet 
bliver udviklet efter interesse og behov. Du kan tilmelde dig her  https://typo3.ruc.dk/uddannelse/efter-og-
videreuddannelser/diplomuddannelse/turist/kontakt-og-information/tilmeld-dig-nyhedsbrevet-her/ 
 Har du gode ideer og kommentarer til Nyhedsbrevet, så skriv gerne til susanhar@ruc.dk 
 

Susanne Haraszuk, Uddannelsesleder Turistføreruddannelsen, Roskilde Universitet,  
Bygning 30C-2.17. Postboks 260. 4000 Roskilde. Tlf. 4674 2148.  

mailto:turist@ruc.dk
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