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Utbildningar 
Vi genomför utbildningar för vanligt folk! 
  
Det är medarbetare som skall ha li te mer kunskap inom säkerhet, brand och utrymning samt 
sjukvård. Oftast är det personer som ingår i säkerhets och skyddsorganisationen. Men vissa 
arbetsgivare utbildar hela sin personal. Du kan få standardkurser el ler kurser utformade efter 
Ditt önskemål och anpassade ti l l  Din verksamhet. 
  
Planering av utbildning 
Vi bryr oss om Dig genom att göra utbildningen så bra som möjl ig! 
  
Innan en utbildning genomförs kommer vi t i l l  Dig och planerar den. Vi vi l l gärna se och sätta 
oss in i Din verksamhet. Om vi får, tas några bi lder som kan vara användbara i framställningen. 
Utifrån besöket planeras och kompletteras utbildningen. Detta är viktigt ! Utbildningen Du köper 
måste kunna relateras t i l l  Din och deltagarnas arbetsplats och verksamhet.  
  
Vi kommer till Dig! 
Du tjänar både tid och pengar på att Din personal sl ipper resa.  
  
Utbildningarna kan som regel utföras hos Dig och i Dina lokaler. På det viset kan 
priserna hållas nere. 
Ja, det är en av fördelarna för Dig. Andra fördelar är att vi har rationaliserat och byggt 
utbi ldningarna så att de ger Dig och Din verksamhet t idsvinster, utan att innehållet därför går 
förlorat.  
 
Kompetenta lärare och instruktörer 
Bara erfarna och kompetenta instruktörer får arbeta i vår utbi ldningsverksamhet. 
  
Instruktörerna har mångårig erfarenhet. Oavsett inom vilket område de verkar. Vi nöjer oss inte 
med att instruktörerna skall vara kompetenta inom sitt område. De skall kunna förmedla 
kunskap ti l l  Dig på ett bra och pedagogiskt sätt också.  
Och, det kan de! 
  
Utrustningar för utbildningar 
Utbildningar utförs så skonsamt som möjl igt för mil jön genom aktiva val av utrustningar och 
släckmedel.  
  
För att presentera utbi ldningarna användes naturligtvis det senaste i utrustningarna. Oavsett 
vi lken utbildning det gäller. Och skonsamma utrustningar och medel mil jömässigt används vid 
brandutbildningarna. Det är självklart att tänka på mil jön och anpassning sker därefter. 
  
Framställning 
"Tala t i l l  lärde på latin och t i l l  bönder på bönders vis.”  
  
Någon klok och vis person har myntat det uttrycket. Ja, det är så våra instruktörer framför sitt 
budskap. Vi pratar så folk förstår vad vi säger. Det är väl en självklarhet kan man tycka. Men så 
är det inte dessvärre.  
  
Hur många gånger har man inte sutt it på en kurs el ler ett möte där kursledaren använde ord 
som ingen förstod! Ja, utom några invigda! Känner Du igen Dig?  
  
Alla fackuttryck är bannlysta i vår utbildningsverksamhet. Om det inte är absolut nödvändigt att 
använda dem vid något t i l l fäl le, förstås. Men de t i l l fällena är faktiskt få. 
  
Utvecklingsarbete 
Det går inte en dag utan att vi inte tänker på utveckling av t jänsterna och utbildningarna.  
  
Ett ständigt arbete pågår med utveckla våra utbildningar t i l l  att bl i ännu bättre. Efter varje 
genomförd utbi ldning görs en utvärdering. Med hjälp av våra kunder. Mycket t id och möda läggs 
ned på utveckling. Moment i utbi ldningarna gås igenom och ändras. Allt  för att kunna ge Dig 
och Dina medarbetare så bra utbildningar som möjl igt. 
  
Och, Du får gärna hjälpa oss! 
  
Välkommen att prata med oss om Du har några frågor.  
Tveka inte att kontakta oss! 


