
 
 

Grundutbildning 

FRG weekend 

28 – 30 OKTOBER 
 

 

 

Välkommen till FRG Grundutbildning som återigen genomförs under weekend/helg och i formen av 

internat. Vi kommer att genomföra den på Ljungslätt scoutgård som ligger strax utanför Gråbo. 

 
Här kommer vi att bo tillsammans under helgen i sovsalar.  

Alla måltider ingår och även reseersättning till och från kursplatsen. 

 
Utbildningen är öppen både för deltagare från kommuner som idag har en aktiv FRG och från kommuner 

som i dagsläget ännu inte har startat en FRG. Som deltagare måste du vara medlem i en Frivillig 

Försvarsorganisation (FFO). För de som inte är det erbjuder vi medlemskap i Civilförsvarsförbundet. 

 
Det kommer att finnas 30 utbildningsplatser och för att kunna garantera er en plats behöver ni 

anmäla er senast 6 oktober. 

 

 
Vi startar klockan 18.00 på eftermiddagen fredag den 28 oktober med lite kvällsmat och ett kurspass och 

lite samvaro så vi lär känna varandra inför två intensiva dagar.  

Vi kommer att vara ett flertal instruktörer från Civilförsvarsförbundet på plats under helgen med erfarenhet 

från många års tidigare utbildningar i internatform. 

Veckan innan kursstart kommer ni att få mer information så som packlista, vägbeskrivning och svar på 

frågor som uppstått. 
 

 



 
 

 

Grundutbildningen till den Frivilliga Resursgruppen innefattar: 

- kommunens organisation under normala förhållanden och under kriser i samhället 

- människans grundbehov och hur man själv kan hantera egna förhållanden som uppstår vid kriser 

- människans egen och samhällets sårbarhet respektive resurser och möjligheter 

- informationsflödet i en kris och kommunens organisation för krisinformation 

- hur man möter människor i kris 

- hur man förebygger och avhjälper brand 

- första hjälpen med HLR 

- hur FRG är uppbyggd och hur FRG tilldelas och redovisar arbetsuppgifter samt kvalitetssäkras 

- metod för att ta emot personer som vill hjälpa till vid en händelse/krissituation (spontanfrivilliga) 

- hur FRG kan medverka till att livsmedelshygien tillgodoses 

- hur FRG kan stödja den kommunala krishanteringsorganisationen 

- övningar i syfte att höja färdigheten att lösa tänkta uppgifter 

Efter att alla delar av utbildningen är genomförda kommer du att kunna deltaga i insatser tillsammans med 

den Frivilliga Resursgruppen och andra Frivilliga Försvarsorganisationer och få ersättning för detta under 

ramen för Räddningstjänst i Beredskap (RiB). 

 

 
Anmälan sker till Anette Staaf, Civilförsvarsförbundets samordnare i Västra Götaland 

på e-postadress anette.staaf@civilvastra.se senast den 25 september. 

Anmälan skall innehålla: 

Namn - 

Personnummer - 

Mobiltelefonnummer - 

Medlemskap i Frivillig Försvarsorganisation - 

Allergier / kostönskemål – 

Eventuella önskemål om tält/husvagn/husbils-plats 

Du kan givetvis också ställa fler frågor om utbildningens innehåll eller genomförande till samma adress. 

Vi ser fram emot din anmälan! 

mailto:anette.staaf@civilvastra.se

