
Fokus på beredskap! 
Påmeldingen til høstens tre beredskapskurs for ledere er i gang! 

Nedenfor finner du mer informasjon om sted, dato og påmelding, samt kursbeskrivelse.  

I oktober følger vi opp med tre øvelser for lokalforeningsstyrene. Mer informasjon om dette 

kommer i lederpost neste uke (uke 34).   

Beredskapskurs for ledere 

Sted  Dato Klokkeslett Påmelding Pris 

Røde 
Kors-
huset, 
Hønefoss 

15.9.2019 09:00 – 
17:00 

Jonas.Holmberg.Gulbrandsen@redcross.no 
(tlf. 991 68 948) 
Frist: 6. september 

300,- 
Inkluderer 
lunsj 

Røde 
Kors-
huset, 
Nedre 
Eiker 

21.9.2019 10:00 – 
18:00 

Påmeldingsskjema i invitasjonen til 
høstkursdager Buskerud Røde Kors 
 
Frist: 6. september 

300,- 
Inkluderer 
lunsj 

Røde 
Kors-
huset, Ål 

22.9.2019 10:00 – 
18:00 

Jonas.Holmberg.Gulbrandsen@redcross.no 
(tlf. 991 68 948) 
Frist 6. September. 

300,- 
Inkluderer 
lunsj 

 

KURSBESKRIVELSE BEREDSKAPSKURS FOR LEDERE (8 TIMER)  

Hensikt  

Hensikten med kurset er å øke beredskapskompetansen, -interessen og -kulturen i Røde Kors.  

 

Målgruppe  

Tillitsvalgte og oppnevnte ledere i lokal-, distrikts- og sentralleddet, samt medlemmer av 

beredskapsutvalg på lokal- og distriktsplan. Den primære målgruppen er lokalforeningsleder, 

beredskapsansvarlig, distriktsstyre og beredskapsutvalg.   

 

Innhold  

1. Beredskap generelt 

2. Organiseringen av samfunnssikkerhetsarbeidet i Norge  

3. Rolleavklaring og ansvarsavgrensning   

4. Beredskapsorganisasjon Røde Kors  

5. Ledelse, kultur, samhandling og samarbeid  

6. Verktøy til bruk i beredskapsarbeidet  

7. Øvelsesplanlegging og gjennomføring av en øvelse  

8. Veien videre i beredskapsarbeidet lokalt  

  

Læringsmål  

Etter endt kurs har deltakerne:   

1. fått innsikt om hva beredskap innebærer for den enkelte og for Røde Kors som 

beredskapsorganisasjon  

2. fått innsikt om forventningene til valgte ledere i beredskapsorganisasjonen Røde Kors  

3. fått kjennskap til organiseringen av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge, 

samt fått grunnleggende kjennskap til kommunal beredskapsplikt og relevant lovverk  

4. fått kjennskap til hva den frivillige rollen innebærer samt oppgaver og ansvarsavgrensning i 

lokalforeningen  

5. fått innsikt om samarbeid mellom Røde Kors og myndigheter på beredskapsfeltet  

6. fått kunnskap om beredskapsplanlegging og hvordan en beredskapsplan kan utarbeides  

7. fått innsikt om hvordan samarbeidsavtaler kan utarbeides  
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8. fått innsikt i hensikten med å øve, forståelse for hvordan øvelser kan planlegges og hvordan 

øvelser gjennomføres   


