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Utbildningar och kurser för skolelever samt skol- och vårdpersonal i våra 
medlemskommuner

Utbildningar vid RTÖG



 Utbildningar av era elever enligt 
överenskommelsen

 Utbildningar av er personal enligt 
överenskommelsen

 Andra anpassade utbildningar

 Idag fokus på utbildningarna enligt 
vår överenskommelse

Vi ger olika utbildningar



Vi erbjuder utbildning för era skolbarn i 
fyra steg:

 Förskoleklass
 Årskurs 4
 Årskurs 7
 Gymnasiet årskurs 2

Skolutbildningar via överenskommelse



 Ges i Norrköping vår och höst samt i 
Linköping under våren.

 En teater- och musikföreställning 
med musiker och skådespelare.

 Lär barnen grunderna om ”faror” 
hemma och på sjön.

 Lär barnen vad de ska göra om det 
börjar brinna (larma 112).

 Lär barnen hur de ska agera vid 
vatten/på sjön (flytväst).

Utbildning förskoleklass



 Erbjuds alla skolor i våra 
medlemskommuner.

 Vi kommer till skolan och klassen 
under ca 1,5 timma.

 Lär barnen om räddningstjänsten.
 Lär barnen om bränder och risker.
 Lär barnen vad de ska göra om det 

börjar brinna.

Årskurs 4



 Erbjuds alla skolor i våra 
medlemskommuner.

 Vi kommer till skolan och klassen 
under ca 1,5 timma.

 Pratar om anlagda bränder och 
riskerna med dessa. 

 Pratar om konsekvenserna vid 
anlagda bränder, både för den 
enskilde och för andra.

Årskurs 7



 Sker under konceptet Don’t drink 
and drive” (”Fullt fokus” i Linköping).

 En samverkan med bl a Polisen, 
ambulansen, kommunerna, kyrkan.

 Informerar om riskerna med att köra 
påverkad eller åka med någon som 
är påverkad.

 Informerar om riskerna med att 
använda mobilen under körning.

 Eleverna får bl a testa krocksläde 
och att välta i en bil.

Utbildning gymnasiet åk 2



 Inbjudan går till kontaktpersoner i 
respektive kommun.

 Anmälan görs på vår webb, rtog.se
 Alla dessa utbildningar är gratis.

Vi kan även erbjuda särskilt anpassade 
utbildningar för era elever mot kostnad.

För dessa skolutbildningar



Flertalet ges via vår överenskommelse

 För er personal inom skolan och 
omsorgen.

 Vi kommer gärna till SFI-kurser.
 Vi kan anpassa utbildningen så den 

fungerar för er verksamhet.
 Dagens utbildningar enligt avtal:

- Grundläggande brandkunskap  
- HLR och akut omhändertagande 
- Brandombud – SBA 

Våra vuxenutbildningar



Kursmål 

 Brandens uppkomst och dess 
förlopp 

 Hur förebygga en brand
 Larma på rätt sätt
 Hantera släckutrustning 
 Agera och utrymma rätt vid brand

Grundläggande brandkunskap



Kursmål

 Kunskap i HLR för vuxen 
 Kunskap om hjärtstartare 
 Kunna följa flödesschema enligt 

L-ABC
 Förstå och agera vid de vanligaste 

skadetyperna

Våga hjälpa!

HLR och akut omhändertagande 



En brandsäker arbetsplats - brandombud

Systematiskt brandskyddsarbete – SBA
 Har sin personal utbildad i brandskydd

 Har utbildade ”brandombud”

 Har organisation för agerande vid brand

 Gör regelbundna övningar

 Har koll på utrymningsvägar

 Har koll på larmanordningar

 Har koll på brandcellsgränser

 Har koll på släckutrustning

 Dokumenterar och följer upp på systematiskt sätt



Det var kort om våra olika 
skolutbildningar och utbildningar för 
personal .

Bokning av utbildningar görs på:

Personalutbildningar: 
rtog.se/utbildningar/vara-utbildningar

Skolutbildningar: rtog.se/barn-skola/vara-
skolutbildningar

Frågor?

Tack för din uppmärksamhet!


