22.01.2019

INTRODUKSJONSKURS
BUSKERUD 2019
Ett av tre obligatoriske kurs i Røde Kors-skolens grunnmodul.
Oversikt over avtalte kurs i regi av lokalforeninger eller distrikt. Distriktet koordinerer kursholdere.
Oversikten revideres jevnlig, etter hvert som nye kurs bestilles.
Ta kontakt med arrangørforening for å avklare om det er ledig plass og samarbeid på tverst av foreningene.
Dato

Kl

Sted

Arrangør

Kursholder

1

16.01.2019

18-21

Globusgården, Drammen

Drammen RK

Mari Thorsrud

2

17.01.2019

18-21

RK-huset, Lier

Lier RK

Mari Thorsrud

3

04.02.2019

18-21

RK-huset, Hønefoss

Ringerike og Hole RK

Lill Sigrid B. Solhjem

4

19.02.2019

18-21

RK-huset el. Strømsø

Drammen RK

Jon Peter Wium

5

27.03.2019

18-21

RK-huset el. Strømsø

Drammen RK

Jill Therese L. Larsen

6

08.05.2019

18-21

RK-huset el. Strømsø

Drammen RK

Jill Therese L. Larsen

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kurset kan også tas som e-læring via denne lenken:
https://learn.didac.no/rodekors/Security/Login?ReturnUrl=%2Frodekors%2F

Informasjon til foreningene ang. rutiner for gjennomføring av kurs i grunnmodulen; se baksiden.

Til informasjon:
Vanlige rutiner for gjennomføring følges (utarbeidet i 2008), inkl. lokalforeningens sjekkliste.
Lokalforeningene er ansvarlig for at alle frivillige får opplæring, og for å avholde introduksjonskurs v/behov.
Distriktskontoret kontaktes ifm. koordinering av kursholdere.
Introduksjonskurset skal være gjennomført før man melder seg på øvrige kurs i Røde Kors Skolen.
"Nye frivillige" vil si alle som ikke har vært aktive før Røde Kors Skolen startet med
innføringen av ny opplæringsplan med bl.a. introduksjonskurs i 2008.
Kurset er likevel en positiv og nyttig oppfriskning for de som også har vært aktive lenge.
NGF og Grunnkurs psykososial førstehjelp (GPF) er også en del av RK-skolens grunnmodul, og gjennomføres lokalt.
Alle kurs finnes på vårt intranett Korsveien under Tjenester/Kurs og opplæring
Trykk på ønsket kurs, og lenke til kursbeskrivelse og alt kursmateriell kommer opp til høyre på siden.
Kontaktperson for kursarrangementet lokalt tar kontakt med kursholder for å avklare nødvendig info.

