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Handledarkurs Grundutbildning för 

räddningstjänstpersonal i beredskap, 4 h + 1 

närträffsdag 

Bakgrund 

Kursen har utvecklats utifrån behovet av stöd för genomförande av delkursen 

Praktik i räddningstjänst i Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i 

beredskap. 

Målgrupp 

Kursen vänder sig till anställda inom kommunal räddningstjänst, endera som 

heltidsanställd eller som räddningstjänstpersonal i beredskap, som från sin 

arbetsgivare fått i uppgift att verka som handledare under Grundutbildning för 

räddningstjänstpersonal i beredskap, delkurs Praktik i Räddningstjänst. 

Behörighetskrav 

Anställning inom kommunal räddningstjänst 

Förkunskaper 

Den sökande bör även ha: 

a. Avlagt examen i räddnings-och säkerhetsarbete från utbildning i 

skydd mot olyckor eller  

b. Genomgått utbildning för räddningsinsats med betyget godkänd, 

eller 

c. Genomgått utbildning motsvarande ovan enligt äldre 

utbildningsystem, eller 

d. Har erfarenheter som gör att arbetsgivaren på annat sätt bedömer 

den anställde lämplig. 

Urval 

Antagning till kursen sker löpande. 

Syfte 

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap, 

färdighet och kompetens för att kunna handleda studerande i den lokala delen 

av Gributbildningen, Praktik i Räddningstjänst. 

Lärandemål 

Efter avslutad handledarutbildning förväntas deltagaren kunna; 
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 Beskriva mål och syfte med Grib-utbildningens delkurs Praktik i 

Räddningstjänst  

 Beskriva handledarens roll och ansvar gentemot den studerande 

 Förklara hur handledningen av den studerande kan planeras och 

organiseras  

 Använda enkla strategier för återkoppling till den studerande i en 

lärsituation 

 Ge exempel på hur handledaren kan bemöta olika typer av utmaningar 

i uppdraget 

Innehåll 

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll: 

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskaps upplägg och 

struktur; de olika delarna i utbildningen och dess omfattning 

Delkursen Praktik i Räddningstjänst specifika innehåll, mål och syfte; 

styrdokumentet, lärandemålen och innehållet i undervisningen. 

Strategier för återkoppling; dialog, öppna och slutna frågor, feedbacktrappan, 

bemötande, timing,  

Planering och organisering av lärsituationer; PM och dess innehåll och 

uppbyggnad, beräkna tidsåtgång, planering av lärsituationer, resurser mm 

Handledarrollen; värdefulla förmågor, värdegrund, jämställdhet och mångfald, 

uppgifter, roll och ansvar 

Pedagogik och metodik 

Kursen första del är webbaserad och bedrivs som egenstudier och ställer höga 

krav på självständighet och engagemang i lärprocessen. Kursens avslutande del 

är en närträffsdag. Närträffsdagen varvar föreläsningar med diskussioner och 

övningar i grupp.  Innan närträffen ska deltagaren tagit del av innehållet på 

handledarsidan och ha gjort det självtest samt den självskattning som 

tillhandahålls på sidan. 

Upplägg och omfattning 

4 timmar webbaserad utbildning som bygger på egenstudier. 

1 närträffsdag  

läromedel 

Allt material som krävs för att genomföra kursen kommer tillhandahållas 

genom webbsidan. 

Intyg 

Efter godkänd kurs utfärdar MSB ett intyg till den studerande. Detta sker på 

närträffsdagen. 


