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Utbildarkurs för ungdomsavdelningen 

2 – 4 september 2022 

På Strandnäs FBK depå 
 

Du får träning i att planera, förbereda och genomföra övningar och lektioner.  
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KURSKALLELSE 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund ordnar 

KURS FÖR UTBILDARE INOM BRANDKÅRERNAS UNGDOMSAVDELNINGAR 

 

Kurstid:  02 – 04.09.2022 
Kursplats: Hammarlands FBK 
Kursledare: Henrika Österlund 

Målgrupp: Personer som fungerar eller vill fungera som utbildare inom brandkårens ungdomsavdel-

ning. 

Urvalsgrunder: Personer som antas till kursen skall vara 16 år fyllda samt ha ett intresse att jobba med 

barn och ungdomar. Personerna skall också ha en inblick i brandkårens verksamhet. 

Kursupplägg: Kursen består av självstudier via en inlärningsportal (ca 5 timmar) och ett närstudieavsnitt 

(22 h). Denna kurs har tidigare ordnats under förbundets sommarläger men denna gång 

ordnas kursens närstudier under ett veckoslut.  

Allmänt: Den här kursen är avsedd för just DIG som är eller vill bli ungdomsutbildare i brandkåren. 

Den här kursen ger dig redskap att utveckla dig och förbättra dig som ungdomarnas utbil-

dare.  

Det är jätteviktigt att varje frivillig brandkår har en ungdomsavdelning. Ungdomsavdel-

ningen är viktig för brandkårens, men samtidigt hela räddningsbranschens rekrytering och 

fortsättning. Ungdomsavdelningen är även en viktig informationskanal till allmänheten 

och inom ungdomsavdelningarna görs ett viktigt och bra ungdomsarbete. När du gått 

denna kurs så kan du arbeta ännu bättre i ungdomsavdelningen som en utbildare och 

instruktör för ungdomarna. 

Målsättningar: Målen för kursen är att deltagaren skall få:  

• veta hur brandkårsungdomsarbetet ingår i brandkårens verksamhet, 

• information om utbildarens roll som uppfostrare och information om ungdomarnas 

/ barnens växande, ledande och lärande 

• känna till hur man motiverar sina barn och hur man löser konfliktsituationer, 

• lära sig att planera, leda och utvärdera övningar, 

• bekanta sig med olika utbildningsmetoder, och 

• bekanta sig med pedagogik. 

Kurskostnader: Av deltagarna i kursen uppbärs en kursavgift på 220,00 €. Kursavgiften innehåller kurs-

material och måltider.  

Observera, att anmälningen är bindande! Resorna beställer och betalar brandkåren eller 

kursdeltagaren själv. Kursavgiften faktureras av den sändande brandkåren. 

Det kommer att finnas möjlighet att övernatta på Strandnäs depån. Om ni övernattar skall 

ni ha övernattningsgrejer med er (sovsäck, liggunderlag, osv.). 

http://www.fsbr.fi/
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Anmälningar: Anmälningarna skall vara oss tillhanda senast den 31 augusti 2022. Anmälningarna görs 

via förbundets anmälningsportal. Till kursen antas 15 elever (min 10). Mera info med län-

kar till anmälningen finns på vår hemsida. 

Förhandsuppgift: Kursen är uppdelad i en distansdel och en närstudiedel. I distansdelen ingår en lektion 

över nätet samt förhandsuppgifter, som de antagna eleverna skall göra innan de kommer 

till kursen. Självstudierna görs via läroportalen Priima. Länken till läroplattformen skickas 

per e-post till de antagna eleverna. 

OBSEVERA att förhandsuppgifterna och självstudieavsnittet är obligatoriska. Ogjorda 

uppgifter leder till att kursen inte godkänns. 

 

Med en önskan om ett livligt deltagande! 

 
Anders Ehrnsten 
Utbildningschef FSBR 
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