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Inledning 

Den officiella utbildningen av brandkårsungdomarna på svenska sker på förbundets sommarläger där brand-

kårsungdomarna går de olika kurserna som finns i det nationella utbildningssystemet. De olika kurserna som 

förbundet ordnar på svenska är en Nybörjakurs, de fyra Nivåkurserna 1-4 samt några fördjupande kurser som 

Gruppchefskursen Firefighterkursen osv. De olika kurserna finns presenterade i dokumentet Ungdomarnas 

kurser - beskrivning v2. Varje år utses två kursledare för varje kurs om sedan tar hand om utbildningen på 

respektive kurs under sommarens läger. Detta system är det enda godkända sättet att få intyg över utförd 

kurs. 

 

Bakgrund  

Då förbundet nu under två år inte kunnat ordna ett traditionellt utbildningsläger kommer en hel del ungdo-

mar att ”bli efter” i utbildningen, speciellt när det gäller nivåkurserna då dessa fyra kurser skall gås i ordnings-

följd. År 2022 ordnas ett nationellt storläger, Eldis 22, vilket innebär att FSBR inte då heller ordnar ett eget 

utbildningsläger. Alla de normala kurserna kommer dock att ordnas på Eldis 22 lägret.  

För att förbundets brandkårsungdomar skall ha en möjlighet att kunna utföra en kurs under 2022 som mot-

svarar deras ålder har förbundets ungdomsarbetsutskott (UAU) tagit ett beslut att hösten 2021 och våren 

2022 kan brandkårerna själv ordna nivåkurserna under sina övningskvällar.  

Observera, att detta förfarande gäller enbart denna höst/vinter! 

 

Kurser 2021 

Kurserna som brandkårerna kan ordna under 2021 är: 

• Nivåkurs 1 

• Nivåkurs 2 

• Nivåkurs 3 

• Nivåkurs 4 

Enbart dessa kurser kommer att ingå i detta undantags-

arrangemang inför Eldis 22 lägret, inga andra kurser. Övriga 

kurser kommer ungdomarna att få gå på Eldis 22 lägret. 

Varje ungdom som går igenom HELA kursen och som på 

våren 2022 klara av ett praktiskt kursprov kommer att få ett 

kursintyg över utförd kurs. 

Lokalförbunden kommer att ordna de praktiska kursproven 

under våren 2022.  

  

  
Utbildningssystem för det frivilliga brandkårsungdomsarbetet 

 

Ungdomsavdelningarnas ledare och utbildare 

 
 
 
 
 
Brandkårsungdomar 

 
 
 

Vår- och höstdagar för 
ungdomsledare och damer 

Kurs för ungdomsavdelningens 
ledare (uppdateras 2008) 

Ungdomsavdelningens 
utbildarkurs 

Arrangör: SPEK Arrangör: FSB 

Kurs i ytlivräddning  
15 – 17 år 

Säkerhetsutbildning 
15 – 17 år 

Arrangeras av FSB som lägerkurser 

Förstahjälpmästare 
(under arbete) 

Arrangeras av lokalförbund 

Kurs för undantagsförhållande  
15 – 17 år 

Kurs för maskinskötare 
15 – 17 år 

Firefighter 
15 – 17 år 

Kurs i radiotrafik 
15 – 17 år 

Fördjupad kurs i FHJ 
15 – 17 år 

Damarbetets möjligheter 

Gruppchefskurs 
15 – 17 år 

International Rescue Firefighter 
(under arbetet) 

Nivåkurs 4 
14 år 

Nivåkurs 3 
13 år 

Nivåkurs 2 
12 år 

Nivåkurs 1 
11 år 

Introduktionskurs 
13 år 

Nybörjarkurs 2 
9 - 10 år 

Nybörjarkurs 1 
7 - 8 år 

Utbildning inom den  
egna brandkåren 

Veckoövningar etc.  
7 år -> 

Arrangeras av den egna brandkåren 

Ungdomsmärkeskurs 2007 

Sprutmästare 

Strålmästare 

Redskapsmästare 

Slangmästare 

Mästarexamen med  
praktiska och  
skriftliga prov 
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Kursupplägg 

Nivåkurserna 1 och 2 innehåller 30 lektioner (LT) och övningar (ÖT) totalt, nivåkurs 3 innehåller 31 LT och ÖT 

medan nivåkurs 4 innehåller 32 LT och ÖT. Varje lektion och övning är minst 30 min lång. Man kan t.ex. hålla 

2 LT/ÖT per kväll och välja vilka ämnen man parar ihop. Innehållet i kurserna finns i Utbildarens handbok för 

respektive kurs. 

Utbildarens handbok och en arbetsbok för eleven finns på en molnbaserad fildelning och kan laddas ned av 

brandkårens ungdomsledare. En länk till materialet får man från förbundets kansli. 

På läger är kursen uppbygg så, att varje kurs består av 28-32 lektioner eller övningar. Kurserna innehåller då 

22 obligatoriska ämnen samt en hel del tillvalsämnen ur vilka används 6-10 ämnen. På detta sätt kan utbilda-

ren variera kursinnehållet beroende på hur gruppen ser ut eller beroende på kursplatsen och den till buds 

stående utrustningen.  

De kurser som ordnas i den egna brandkåren kommer att ha ett fastslaget kursprogram, dvs. man kan inte 

välja bland de valbara ämnena till kursen denna gång. På detta sätt kan vi försäkra oss om att alla ungdomar 

får samma utbildning på dessa fyra kurser även om kurserna ordnas på flera olika ställen och med flera olika 

kursledare detta år. 

Kurskvällar 

Varje lektion och övning är 30 min så man torde enkelt kunna ordna två avsnitt under en övningskväll. Om 

man har ungdomar på flera kurser lönar det sig att kombinera utbildningen då många ämnen förekommer 

på de olika kurserna. I detta fall måste man bara se till, att ALLA åldersgrupper får den utbildningen som 

lektionerna/övningarnas målsättningar förutsätter. En möjlighet är också att dela in ungdomarna i olika 

”grupper” dvs. i kurser enligt behov. Detta är ju något som man också normalt använder underungdoms 

övningarna i brandkåren. 

Med två ämnen/avsnitt per kväll borde man lyckas gå igenom kursen på 16-17 kvällar. Kom dock ihåg att 

också ordna andra övningar under året så att ungdomarna inte enbart går kurserna! 

Utbildare 

Brandkåren skall utse en ansvarsutbildare för varje kurs man har elever till. 

Samma person kan vara ansvarsperson för flera kurser beroende på hur många 

elever man har per kurs.  

Brandkåren anmäler ansvarspersonen eller ansvarsutbildaren (tidigare kursle-

dare) till förbundets kansli och ansvarspersonerna får en länk till kursmaterialet. 

Ansvarspersonen är den i brandkåren som skall se till att allt som finns i kursen 

också utbildas under perioden som kursen pågår.  

Brandkårens ansvarsperson måste också se till att man får hjälp av andra utbildare 

i den utsträckning som behövs för att få utbildningen att fungera. 
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Kursernas målsättningar 

Varje kurs har sina centrala målsättningar för vad ungdomen kan efter genomförd kurs. Dessa centrala 

målsättningar hittar man i Utbildarens handbok.  

Dessutom finns målsättningar och innehåll för varje enskild lektion och övning som utbildarna skall bekanta 

sig med. I det följande finns målsättningarna för kurserna 2021-2022 listade där även de s.k. valbara ämnena 

finns med. 

 Observera att målsättningarna har uppdaterats från de som finns i de olika kursernas handböcker för 

utbildarna och att de nya målsättningarna är de som gäller för kurserna denna gång! 

 

Nivåkurs 1 

 Eleven skall efter kursen: 

• kunna testa, placera och byta batterier i en 

brandvarnare samt fungera rätt när brandvarnaren 

alarmerar 

• kunna göra en nödanmälan 

• känna igen de olika brandkårsdräkterna 

• kunna fungera rätt vid en eldsvåda och tryggt ta sig ut 

ur ett brinnande rum 

• förstå att man representerar hela räddningsbranschen 

när man uppträder som brandkårsungdom  

• kunna möta en nödställd och ge grundläggande första 

hjälp  

• förstå grunderna till brandkårsungdomsarbetet samt känna  

till de riksomfattande organisationerna 

• känna till varmans rättigheter och skyldigheter 

• förstå att det finns trafikregler  

• känna till risker som kan finnas i skolan 

• kunna röra dig i samlad grupp 

• känna till grunderna i förstahandssläckning 

• kunna använda olika strålrör och hantera slang 

• kunna göra några grundläggande knopar 

• förstå betydelsen av första hjälp i hjälpkedjan  

• veta vad skyldighet att hjälpa betyder 



 

Anordnande av kurser för brandkårs- 
ungdomarna under 2021-2022 

 
 

 
Vers #1, 10.05.2021  6 / 16 

Nivåkurs 2 

Eleven skall efter kursen: 

• fungera rätt när man hör signalen för allmän fara 

• känna till vad som behövs för en brand och känna 

till de olika släckningsmetoderna 

• känna till olika förstahandssläckare 

• kunna och våga släcka en liten brand med 

släckningstäcket och en handbrandsläckare 

• kunna uppträda på rätt sätt som brandkårist 

• känna till märken som används inom 

ungdomsarbetet och brandkårens verksamhet 

• kunna göra ett tryckförband 

• känna igen olika frakturer och vet hur man stöder dessa 

• kunna ge första hjälp åt en brännskadad person 

• känna till de allmännaste armaturredskapen och förstå hur dessa används 

• förstå principen hur räddningsenheterna numreras  

• kunna använda olika förstahandssläckare 

• lyfta redskap med brandlina 

• kunna göra en klarering av arbetsledning och packa in slangen i låda/häck 

• förklara olika sätt att ordna försörjning av tilläggsvatten 

• känna till utrustningen som trafikdirigerarna använder 

 

Nivåkurs 3 

Eleven skall efter kursen: 

• kunna göra en nödanmälan med tyngdpunkt på 

en nödställd 

• våga möta en nödställd och ge psykisk förstahjälp 

• känna till hur man lyfter en nödställd och hur man 

transporterar den beroende på skadans art 

• kunna återuppliva en nödställd 

• räkna upp de olika klareringar som brandkåren 

använder 

• kunna fungera rätt vid en trafikolycka 

• förstå systemet med akutvård och första insats 

• kunna befrämja säkra och hälsosamma livs vanor 

• kunna ge första hjälp vid köldskador 

• kunna hjälpa en person som har ett främmande föremål i halsen 

• kunna hjälpa till vid sjukattacker 

• kunna undersöka en nödställd och handla enligt vilka skador han har 

• kunna hjälpa en person som gått i chock 
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• kunna fungera som medlemmar i en enhet och klarar av de uppdrag som skall göras vid en 

grundklarering 

• kunna tillämpa sin kunskap och sitt kunnande samt lär sig att hjälpa patienten med de redskap som 

finns tillhanda även vid extrema förhållanden 

 

Nivåkurs 4 

Eleven skall efter kursen: 

• kunna använda en radiotelefon och känner 

allmänt till radiotrafik 

• kunna enhetsbeteckningarna som används och 

hur dessa beskriver enheten i fråga 

• känna till grunderna för användandet av 

tryckluftsaggregat 

• kunna använda stegar samt känner till olika 

stegar som används inom räddningsväsendet 

• känna till grunderna för ett släckningsangrepp 

• förstå begreppen skyldighet att hjälpa, rätta att 

få hjälp samt nödförstahjälp 

• känna igen en person som behöver nödförstahjälp och kunna ge nöd första hjälp vid olika 

situationer  

• förstå vilka faror som finns i trafiken och hur viktigt det är att förbättra sin attityd till trafiken 

• kunna förebygga värmesjukdomar, känna igen symptomen och situationerna, kunna ge första hjälp 

för värmesjukdomar 

• räkna upp några av de olika släckvattenpumpar som brandkåren använder samt olika möjligheter 

till vattentag 

• känna till organisationerna som verkar inom räddningsbranschen 

• kunna förebygga köldskador och hypotermi samt ge första hjälp för köldskador 

• veta vad en släckningsdräkt består av och förstå betydelsen av rätt klädsel vid släckningsarbete 

• kunna göra en skumklarering 

• känna igen olika röjningsverktyg 

• känna till de hydrauliska räddningsverktyg som brandkåren använder och kunna grunderna i 

användande av dessa 

• känna till grunderna hur ett släckningsangrepp görs  

Kursprogram 

Innehållet i kurserna skall vara det som finns i detta dokument! Inga avvikelser får göras för de kurser som 

brandkårerna ordnar själva. 
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Kursprogram Nivåkurs 1 

Typ Ämne 
  

I materialet 

LT 1 Kursöppning, arrangemang 
  

LT 1 

LT 2 Brandvarnaren 
  

ÖT 2 

LT 3 Klädseln 
  

VB 37 

LT 4 Nödanmälan kombinera LT/ÖT ÖT 4 

LT 5 Rädda sig ur en brand 
  

LT 11 

LT 6 Uppförande 
  

VB 35 

LT 7 Vad är första hjälp 
  

LT 14 

LT 8 Brandkårsungdomsarbetet 
  

LT 17 

LT 9 Varmans rättigheter och skyldigheter 
  

VB 40 

LT 10 Trafikuppfostran 
  

LT 16 

LT 11 Omgivningens risker (skolan) 
  

LT 18      

Övningar    Variera gärna övningarna med lektioner under kursens gång!          

ÖT 12 Uppställningar 
  

ÖT 3 

ÖT 13 Pytssprutan 
  

ÖT 5 

ÖT 14 Släckningstäcket 
  

ÖT 6 

ÖT 15 Strålrör 
  

ÖT 7 

ÖT 16 Slanghantering 
  

ÖT 8 

ÖT 17 Slanghantering 
  

ÖT 9 

ÖT 18 Knopar 
  

ÖT 10 

ÖT 19 Knopar 
  

VB 30 

ÖT 20 Knopar 
  

VB 31 

ÖT 21 Att möta en nödställd 
  

ÖT 12 

ÖT 22 Att möta en nödställd 
  

ÖT 13 

ÖT 23 Stukningar 
  

ÖT 15 

ÖT 24 Slutövning, med innehåll enligt vad man utbildat    

ÖT 25 Slutövning 
 

  

ÖT 26 Slutövning 
  

 

ÖT 27 Slutövning 
  

 

ÖT 28 Slutövning 
   

ÖT 29 Slutövning 
   

     

LT 30 Kursavslutning, responsdiskussion 
  

LT 22 

Ordna gärna en ordentlig slutövning t.ex. en lördag förmiddag. 
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Kursprogram Nivåkurs 2 

Typ Ämne 
  

I materialet 

LT 1 Kursöppning, arrangemang 
  

LT 1 

LT 2 Signal för allmän fara  
  

LT 2 

LT 3 Förutsättningarna för förbränning   
  

LT 3 

LT 4 Förstahandssläckning     
  

LT 4 

LT 5 Uppförande i brandkårsdräkt   
  

LT 18 

LT 6 Brandkårens förtjänsttecken 
  

VB 

LT 7 Tryckförband     
  

LT 14 

LT 8 Frakturer     
  

LT 15 

LT 9 Brännskador     
  

LT 17 

LT 10 Armaturredskap     
  

LT 19 

LT 11 Enhetsnumrering 
  

VB      

Övningar    Variera gärna övningarna med lektioner under kursens gång!          

ÖT 12 Förstahandssläckning     
  

ÖT 5-6 

ÖT 13 Förstahandssläckning     
   

ÖT 14 Förstahandssläckning     
   

ÖT 15 Slanghantering 
  

ÖT 7 

ÖT 16 Klarering av arbetsledning 
  

ÖT 8 

ÖT 17 Klarering av arbetsledning 
   

ÖT 18 Brandlinan (lyft) 
  

ÖT 11-13 

ÖT 19 Brandlinan (lyft) 
   

ÖT 20 Brandlinan (lyft) 
   

ÖT 21 Klarering av tilläggsvatten (håll gärna detta som ÖT) 
 

 LT 9-10 

ÖT 22 Klarering av tilläggsvatten   
   

ÖT 23 Trafikdirigerarens redskap 
  

VB 

ÖT 24 Slutövning 
   

ÖT 25 Slutövning 
   

ÖT 26 Slutövning 
   

ÖT 27 Slutövning 
   

ÖT 28 Slutövning 
   

ÖT 29 Slutövning 
   

     

LT 30 Kursavslutning, responsdiskussion 
  

LT 22 

Ordna gärna en ordentlig slutövning t.ex. en lördag förmiddag. 
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Kursprogram Nivåkurs 3 

Typ Ämne 
  

I materialet 

LT 1 Kursöppning, arrangemang 
  

LT 1 

LT 2 Nödanmälan kombinera LT/ÖT ÖT 2 

LT 3 Att möta en nödställd tillsammans med ÖT 13-14 

LT 4 Lyftandet av en nödställd 
  

LT 5 

LT 5 Återupplivning tillsammans med ÖT17-18 

LT 6 Klareringar 
  

LT 10 

LT 7 Trafikolycka 
  

LT 14 

LT 8 Akutvård och första insats 
  

VB 

LT 9 Hälsofostran 
  

LT 18 

LT 10 Köldskador 
  

LT 15 

LT 11 Främmande föremål i andningsvägarna 
  

LT 16 

LT 12 Sjukdomsattacker 
  

LT 17      

Övningar    Variera gärna övningarna med lektioner under kursens gång!          

ÖT 13 Möte med en nödställd 
  

ÖT 3 

ÖT 14 Undersöka en nödställd 
  

ÖT 4 

ÖT 15 Chock 
  

ÖT 6 

ÖT 16 Återupplivning 
  

ÖT 7 

ÖT 17 Återupplivning 
  

ÖT 8 

ÖT 18 Återupplivning 
  

ÖT 9 

ÖT 19 Grundklareringar 
  

ÖT 11 

ÖT 20 Grundklareringar 
  

ÖT 12 

ÖT 21 Grundklareringar 
  

ÖT 13 

ÖT 22 Trafikolycka 
  

VB 

ÖT 23 Trafikolycka 
  

VB 

ÖT 24 Extreme FHJ 
  

VB 

ÖT 25 Slutövning 
   

ÖT 26 Slutövning 
   

ÖT 27 Slutövning 
   

ÖT 28 Slutövning 
   

ÖT 29 Slutövning 
   

ÖT 30 Slutövning 
   

     

LT 31 Kursavslutning, responsdiskussion 
  

LT 22 

Ordna gärna en ordentlig slutövning t.ex. en lördag förmiddag. 
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Kursprogram Nivåkurs 4 

Typ Ämne 
  

I materialet 

LT 1 Kursöppning, arrangemang 
  

LT 1 

LT 2 Radiotrafik 
  

LT 2 

LT 3 Enhetsbeteckningar 
  

VB 3 

LT 4 Tryckluftsaggregat kombinera LT/ÖT ÖT 7 

LT 5 Stegar 
  

LT 8 

LT 6 Släckningsangrepp se ÖT 23-24 LT 11 

LT 7 Livräddande förstahjälp se ÖT 21-22 LT 14 

LT 8 Trafiksäkerhet 
  

LT 19 

LT 9 Värmesjukdomar 
  

VB 17 

LT 10 Pumputrustning 
  

VB 21 

LT 11 Räddningsväsendets organisation 
   

LT 12 Köldsjukdomar och hypotermi 
  

VB 7      

Övningar    Variera gärna övningarna med lektioner under kursens gång!          

ÖT 13 Släckningsdräkten 
  

ÖT 6 

ÖT 14 Skumklarering 
  

ÖT 3-4 

ÖT 15 Skumklarering 
   

ÖT 16 Räddningsredskap 
  

ÖT 5 

ÖT 17 Hydrauliska räddningsredskap 
  

VB 9-12 

ÖT 18 Hydrauliska räddningsredskap 
   

ÖT 19 Hydrauliska räddningsredskap 
   

ÖT 20 Hydrauliska räddningsredskap 
   

ÖT 21 Livräddande förstahjälp 
  

ÖT 15-16 

ÖT 22 Livräddande förstahjälp 
   

ÖT 23 Släckningsangrepp 
  

ÖT 12-13 

ÖT 24 Släckningsangrepp 
   

ÖT 25 Stegar 
  

ÖT 9-10 

ÖT 26 Stegar 
   

ÖT 27 Slutövning 
   

ÖT 28 Slutövning 
   

ÖT 29 Slutövning 
   

ÖT 30 Slutövning 
   

ÖT 31 Slutövning 
   

     

LT 32 Kursavslutning, responsdiskussion 
  

LT 23 

Ordna gärna en ordentlig slutövning t.ex. en lördag förmiddag. 
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Kursprov 

Kurserna av idag innehåller inga skriftliga kursprov. Kursledarna och utbildarna utvärderar i stället kursdelta-

garnas kunskaper via slutövningen. Det är dock fritt fram att också ordna ett skriftligt kursprov och på läger-

kurserna har kursledarna ibland ordnat egna teoretiska prov. Inga färdiga prov finns att tillgå. För detta års 

kurser kan man i brandkåren kanske ordna med en leksam frågesport efter att kursen har slutförts, t.ex. i 

samband med kursavslutningen. 

Den huvudsakliga utvärderingen av kursdeltagarna på dessa kurser som ordnas inom brandkåren skall göras 

av utbildarna vid slutövningen. Slutövningen skall vara ett tillfälle där kursdeltagarna visar att de behärskar 

de ämnen som ingår i kursen. 

Kursintyg 

FSBR skriver ut ett kursintyg åt de kursdeltagare som går kurserna i den egna brandkåren förutsatt att 

deltagarna deltar i ett examenstillfälle som ordnas av lokalförbundet. Examenstillfället motsvarar till en del 

den så kallade Mästarexamen som ingår i utbildningssystemet. Mästarexamen koncentrerar sig på de prak-

tiska färdigheterna och ett kort teoretiskt kursprov ingår i examen. 

Nivåexamen 

Det har utarbetats ett examenssystem med nivåmärken som brandkårsungdomarna kan utföra. Om man 

utför ett godkänt examensprov får man lägga ett s.k. mästarmärke på sin skyddsdräkt. Observera att de offi-

ciella kursmärkena finns kvar och dem erhåller man eftergenomförd kurs som tidigare. 

FSBR kommer att göra ett program för Nivåexamen 2022 som de olika lokalförbunden skall genomföra. Alla 

kursdeltagare som vill ha ett giltigt kursintyg för Nivåkurserna 1-4 som utförts 2021-2022 SKALL delta i 

detta examenstillfälle.  

Lokalförbundets ungdomsledare övervakar examen, rapporterar utförandet till FSBR som efter godkänd 

examen skickar kursintygen till brandkårerna. Lokalförbundet kan också utse en separat ansvarsperson som 

tar hand om examenstillfällena. Lokalförbundet slår också fast datum, tid och plats för examenstillfället och 

meddelar detta i god tid till FSBR. FSBR har rätt att övervaka examenstillfället på plats och ställe. 

Innehållet i examen kommer att basera sig på kursernas innehåll. Antalet uppgifter och bedömning kommer 

att utarbetas under hösten 2021. 

    
Slangmästare 

NiQ 1 
Redskapsmästare 

NiQ 2 
Strålmästare 

NiQ 3 
Sprutmästare 

NiQ 4 
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Planering av ett utbildningstillfälle 

Planering av en övning 

Nu har ni tillgång till ett intressant och omväxlande program gällande övningarna för ungdomarna.  

Utse på förhand vem som är ansvarig för varje övnings- eller lektionstillfälle och planera er övning på förhand: 

• hur många utbildare behövs 

• vilka redskap 

• transporter 

• förplägning 

• säkerhetsarrangemang 

• osv. osv. 

 

Utbildningskort 

Använd gärna ett utbildningskort när ni planerar tillfället. 

Förbundet har en modell för kort som ni kan använda eller så 

använder ni en egen modell för detta. 

Kortet kommer att finnas för nedladdning bland det övriga kurs-

materialet. 

Med hjälp av ett utbildningskort kan ni kontrollera att ni uppnår 

de målsättningar som finns både vad som gäller lektionen eller 

övningen samt hela kursen. 

Arbetsfördelning 

För att kunna genomföra kurserna på det sätt som här beskrivs behövs allas insats; förbundets (FSBR), 

lokalförbundens samt framför allt brandkårernas insats.  

Det ansvar som tidigare legat på förbundet och kursledarna på lägret har nu flyttats över till brandkårerna 

och lokalförbundet. 

Brandkårernas ansvar 

Under perioden 2021-2022 är det upp till brandkårerna att se till att ungdomarna kan utföra de kurser de 

annars kulle utföra på förbundets läger.  

Brandkårens ungdomsledare skall se till att ungdomarna kan gå igenom kurserna 1 till 4 för att ungdomarna 

inte hamnar gå en kurs de inte är motiverade till på Eldis 22 lägret. 

Genom att kurserna ordnas i brandkårens regi missar inte ungdomarna två års kurser. Det är helt upp till 

brandkåren att se till att kurserna ordnas i brandkårens regi denna höst och vinter. 
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Brandkåren: 

• utser en ansvarsperson för varje kurs man kommer att ha deltagare till 

• anmäler vilka kurser man kommer att ordna till förbundet inom augusti månad 

• anmäler ansvarspersonerna till lokalförbundet och till FSBR 

• utser utbildare för de kurser man ordnar 

• planerar utbildningen så kursens och de enskilda ämnenas målsättningar uppfylls 

Ansvarspersonen: 

• ansvarar för att kursen utförs i enlighet med kursprogrammet och målsättningarna 

• går igenom utbildningsmaterialet med sina utbildare 

• håller kontakt till lokalförbundet och FSBR 

Utbildarna: 

• utbildar kursdeltagarna i enlighet med kursprogrammet och målsättningarna 

• håller kontakt med brandkårens ansvarsperson om hur kursen framskrider 

Lokalförbundets ansvar 

Lokalförbundets roll för dessa kurser är av central betydelse. Lokalförbundet skall koordinera utbildningen i 

kårerna samt hjälpa till med arrangemang där det behövs. Lokalförbundet skall på våren 2022 ordna ett eller 

flera examenstillfällen där kursdeltagarnas kunskaper och färdigheter utvärderas. Utvärderingen sker i enlig-

het med de direktiv FSBR ger. 

Lokalförbundet:  

• utser en ansvarsperson för kursarrangemangen inom det egna lokalförbundet 

• slår fast plats och tidpunkt för examenstillfället/-tillfällena 

• håller kontakt med kårerna och FSBR om arrangemangen 

Förbundets ansvar 

Förbundet (FSBR) har det övergripande ansvaret gällande brandkårsungdomarnas utbildning. Förbundet ser 

till att brandkårerna har utbildningsmaterial samt kursinnehåll till sitt förfogande för kurserna 2021-2022. 

Förbundet ansvarar också för innehållet i nivåexamen samt för att bevilja kursintyg och de elever som deltar 

i hela kursen samt klarar av nivåexamen. 

Förbundet: 

• har det övergripande ansvaret för utbildningen 

• tar emot anmälningarna till kurserna gällande ansvarspersoner, utbildare och deltagare 

• ser till att brandkårerna har tillgång till kursmaterialet 

• utarbetar innehållet i nivåexamen 

• godkänner lokalförbundets ansvarsperson gällande nivåexamen 

• kontrollerar och rättar nivåexamen 

• skriver ut kursintyg åt de kursdeltagare som klarar av kursen 

• betalar ingen ersättning för kurserna vare sig till lokalförbunden, ansvarspersonerna eller utbildarna 
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Närvaro 

På lägerkurserna krävs 100% närvaro både på lektionerna och övningarna. Det kan vara svårt att få alla 

ungdomar att delta i varje övningskväll som brandkåren ordnar men man skall sträva till 100% närvaro även 

när det gäller dessa kurser! 

Brandkårens ansvarsperson kan i vissa fall, om de så krävs, fundera hur man kan kompensera någon kurs-

deltagares frånvaro. Allt för stor frånvaro kan dock inte godkännas. 

Anvisningen godkänd 

Denna anvisning gällande brandkårsungdomarnas kurser under hösten 2021 till våren 2022 har godkänts av 

förbundets ungdomarbetsutskott och gäller fram till den 31 maj 2022. 

 

UAU har behandlat avisningen på sitt möte:  03.06.2021 

UAU har godkänt avisningen på sitt möte:   03.06.2021 
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