FSB - Finlands Svenska
Brand- & Räddningsförbund

12.02 – 06.04.2019
Kom med på ungdomsledarkurs!
Allt detta finns på programmet:
Administrativa uppgifter,
Gruppdynamik, Ledarskap,
Pedagogik, Verksamhetsplanering,
m.m., m.m.

FSB - Finlands Svenska
Brand- & Räddningsförbund

15.01.2019

KURSKALLELSE
FSB anordnar i samråd med Ålands brandkårsförbund

Kurs för ungdomsavdelningens ledare
Kurstid:

12.02 – 06.04.2019

Kursplats:

Jomala FBK, Godbyvägen 556 (infart från gamla Godbyvägen)

Kursledare:

Henrika Österlund, Sonja Lumme och Johan Ehn

Allmänt:

Denna kurs är för DIG som är eller vill bli ungdomsledare inom brandkåren.
Funderar ni på att starta en ny ungdomsavdelning, så ger den här kursen bra
information för detta. Till kursen antas ca 15 personer (min 10 st.).
För en frivillig brandkårs framtid är det viktigt att ungdomsavdelningen
fungerar och att ungdomarna fortsätter till alarmavdelningen. Det är viktigt att
ha goda ungdomsledare och när de gått denna kurs, då får de information, som
gör att de kan fungera ännu bättre som ledare!

Urvalsgrunder:

Kursen är avsedd för brandkårernas ungdomsledare eller för dem som vill bli
det. Personen som antas till kursen skall gärna vara minst 18 år och det är
önskvärt att deltagaren genomgått utbildarkursen, men detta är dock inget krav.

Målsättningen:

Kursen målsättning är, att:
• klargöra hur brandkårsungdomsarbetet är bundet till det allmänna
ungdomsarbetet samt att klargöra vilka regler arbetsskyddet ställer,
• få deltagarna att inse ungdomsledarens roll som uppfostrare samt lära ut
kännetecknen för olika åldersgrupper,
• ge tips på hur man kan få ungdomar motiverade och ge modeller för hur
man kan lösa olika tvister,
• lära deltagarna planera avdelningens verksamhet,
• lära kursdeltagarna göra ungdomsledarens skriftliga uppgifter samt,
• ge exempel på hur avdelningens yttre och inre information kan planeras
och förverkligas

Anmälningar:

Anmälningarna skall vara oss tillhanda senast den 3 februari 2019.
Anmälningarna kan göras till FSB via anmälningsformuläret på FSB:s
hemsida https://www.lyyti.in/Kurs_for_ungdomsledare_7338
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Självstudier:

I kursen ingår ett självstudieavsnitt som gör via nätet. Nätportalen finns på
adressen https://spek.onedu.fi/utbildning/. Du kan registrera dig så fort du har
blivit antagen till kursen. Om du behöver hjälp för att registrera dig så går vi
igenom det närmare på kickoffen. I kursen ingår dessutom några förhandsuppgifter som skall vara utförda INNAN kursens närstudieavsnitt inleds. Sista
inlämningsdagen för förhandsuppgifterna och för att utföra distansstudierna är
26 februari 2019.

Kursprogram:

Skärgårdsbor kan delta på första tillfället via Skype. Se närmare programuppgifter i bilagan. Kursdagar:
• tisdag 12.02.2019
kickoff
• lördag 02.03.2019
närstudier avsnitt 1
• söndag 03.03.2019
närstudier avsnitt 2
• lördag 06.04.2019
närstudier avsnitt 3

Kostnader:

Av deltagarna i kursen uppbärs en kursavgift på 117,00 €. ÅLBF bjuder på
fika och den avslutande middagen. Kursdeltagarna står för sina resor och sin
egen lunch och tid finns för att t.ex. ta sig till Maxinge för att äta. Ingen övernattning ordnas av arrangören. Observera, att anmälningen är bindande! FSB
fakturerar kursavgiften av den sändande brandkåren.

Med en önskan om livligt deltagande!

Anders Ehrnsten
Utbildningschef FSB

"En god ledare kan använda sina två
viktigaste redskap, huvudet och hjärtat"
Bilagor:

Kursprogram, anvisningar för registrering på OnEdu portalen.

Distribution:

Ålands Brandkårsförbund
Brandkårerna i på Åland
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Anvisningar för att utföra förstahandsuppgifterna
på kursen för ungdomsledare

1. Gå till adressen https://spek.onedu.fi/utbildning/
2. Om du inte har inloggningsuppgifter till sidorna skall du Registrera dig!
Skapa en egen profil åt dig i formatet fornamnefternamn utan punkter och
specialtecken! Din profil är personlig så använd inte en gemensam e-postadress
för brandkåren. Du får en bekräftelse till din e-post när profilen är godkänd.
3. När du har fått dina inloggningsuppgifter skall du Logga in!
När du loggat in kan du byta lösenordet via pilen nedåt i övre högra hörnet.
4. När du har blivit godkänd till kursen kommer du att hitta innehållet i kursen via

menyn ”Mina kurser”

5. Väl ”Kurs för brandkårernas ungdomsledare”. Läs igenom alla lektioner och gör
de uppgifter du skall göra. Självstudierna skall vara gjorda INNAN du kommer
till närstudierna.
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