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INLEDNING

Allmänna mål för utbildningen inom Röda Korset

Genom sin utbildning förbättrar Finlands Röda Kors de rödakorsfrivilligas 
och medborgarnas kunskaper, hjälpberedskap och säkerhet. Målet för all 
rödakorsutbildning är att främja humanitära värderingar.

Röda Korsets verksamhetsidé är att förbättra utsatta människors liv ge-
nom humanitär hjälp. På både global och lokal nivå genomförs detta av 
organisationens utbildade volontärer.

Som en betydande frivilligorganisation och aktör inom tredje sektorn ar-
betar Röda Korset också för att utveckla medborgarsamhället och ett ak-
tivt medborgarskap.

Utbildningssektorer inom Röda Korset

Röda Korsets utbildningssektorer är

1. Befolknings- och målgruppsutbildning som riktas till grupper utanför 
 organisationen 

2. Frivilligutbildning som riktas till personer som sköter frivilliguppdrag
 eller som börjar med sådana uppdrag.

3. Personalutbildning som riktas till organisationens anställda i Finland 
 och utomlands.
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FRIVILLIGUTBILDNING 

Frivilligutbildningens mål 

Ett särskilt mål för frivilligutbildningen är att stärka organisationens frivilligverksam-
het och hjälpberedskap utöver de allmänna målen för Röda Korsets utbildningar.

Frivilligutbildningen utgör en del av frivilligverksamhetens ledningssystem i organisa-
tionen. Via utbildningen arbetar man för att rekrytera frivilliga till verksamheten och 
förstärker hjälpberedskapen genom att utbilda kunniga frivilliga som står bakom Röda 
Korsets värderingar och principer.  

Enligt organisationens strategi för frivilligverksamhet har varje frivillig rätt att få den ut-
bildning, information och handledning samt det stöd som krävs för frivilliguppdraget.

På motsvarande sätt är organisationen skyldig att erbjuda sina volontärer professio-
nellt stöd, utbildning och arbetsutrustning för uppdraget och för att främja rödakor-
sprinciperna. 

Frivilligutbildningens mål är också att erbjuda en enkel kontaktyta för att komma med 
i frivilligarbetet och en möjlighet att förverkliga sig och utvecklas som rödakorsfrivillig.

Inlärningssyn och utbildningens referensram  

Röda Korsets utbildning stödjer sig på organisationens gemensamma mål, strategier 
och prioriteringar och främjar jämlikhet och mångfald i det finländska samhället. 

I Finlands Röda Kors utbildningsarbete bygger man på principen om livslångt lärande 
och en humanistisk människosyn. Utbildningen stärker på ett allsidigt sätt deltagar-
nas utveckling som volontärer inom organisationen och deras förmåga att nätverka 
och samarbeta. 

När utbildningen planeras och genomförs beaktas kursdeltagarens eget ansvar och 
egen roll i lärprocesserna. Lärandet ses som ett resultat av kursdeltagarens egen ak-
tivitet, där man lär sig nytt via det man lärt sig tidigare. I utbildningen läggs vikt vid 
följande: 

• arbetssättet är deltagarorienterat
• utvärderingen av utbildningen är kontinuerlig, dubbelriktad och mångsidig
• utbildarens roll är att vara lärprocessens handledare, att förmedla sin expertis 
 och att främja deltagarnas förmåga att lära sig 
• betydelsen av social interaktion i lärandet tas fram: kursdeltagarna uppmuntras
 till diskussion och utbyte av kunskaper och erfarenheter.
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Kvalitetsfaktorer i frivilligutbildningen

Genom gemensamma strategier och genomförandemodeller förstärks kvaliteten och 
enhetligheten i FRKs utbildning. För utveckling och utvärdering av utbildningen tilläm-
pas gemensamt överenskomna kvalitetskriterier som aktivt följs upp. 

Kvalitetsfaktorerna i frivilligutbildningen är målinriktning, enhetlighet, tidsenlighet, 
interaktivitet, utbildarnas kompetens, gemensam design, aktiv utvärdering och 
uppföljning samt kundnöjdhet. Utbildningens kvalitetskrav definierar målnivån för 
all frivilligutbildning i organisationen. 

Målinriktning
För alla utbildningar måste man definiera och skriva ut tydliga mål. Målen är i linje med 
Röda Korsets grunduppgifter och organisationens tyngdpunkter. Utbildningens kurs-
avsnitt utvärderas på ett målorienterat sätt. 

Enhetlighet 
Riksomfattande genomförandemodeller och utbildningsmaterial finns att tillgå på de 
riksomfattande kurser som genomförs med hjälp av programmallar. Dessa kan vid be-
hov kompletteras så att de fyller lokala behov. Utbildningen genomförs i hela landet 
utgående från enhetliga mallar. Utbildningsarrangemangen baserar sig på riksomfat-
tande praxis. Utbildning inom de områden som hör till Röda Korsets kärnuppgifter 
finns tillgänglig överallt i Finland.

Tidsenlighet 
Utbildningsinnehållet och utbildningsmaterialet är up to date och uppdateras regel-
bundet. Utbildarna har tillgång till ett tidsenligt utbildningsmaterial. 

Interaktivitet 
Röda Korsets utbildning är deltagarorienterad och främjar deltagarnas interaktion.

Utbildarnas kompetens
FRKs utbildare känner Röda Korsets värdegrund och rödakorsverksamhetens centrala 
riktlinjer och strategier. De har goda pedagogiska och kommunikativa färdigheter och 
klarar av kursplanering. Utbildarna behärskar sitt kursinnehåll och uppdaterar regel-
bundet sina kunskaper. Utbildarna intervjuas av en medarbetare på distriktsbyrån i 
samband med att läroplanen fylls i. Vid behov kan man här använda en anpassad in-
tervjumall för ändamålet. 

Gemensam design
Det utbildningsmaterial som används inom utbildningen följer Röda Korsets grafiska 
design. I marknadsföringen och genomförande av kurserna och i intygen används ge-
mensamma mallar.

Utvärdering och uppföljning jämte kundnöjdhet
Utbildningens kvalitet, måluppfyllelse och kundnöjdhet utvärderas och uppföljs regel-
bundet. Den information som samlas in vid utvärderingen och uppföljningen används 
när utbildningen ska utvecklas. Den årliga enkät om nöjdhet som riktas till frivilliga är 
ett viktigt instrument för detta. Också samarbetspartner utanför organisationen som 
till exempel Centralförbundet för Studieverksamhet OK kan bistå när man följer upp 
utbildningens effektivitet.
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Målgrupper

Frivilligutbildningarna riktas till medlemmar och frivilliga som redan deltar i verksam-
heten och till nya medlemmar och frivilliga intresserade av verksamheten. Röda Kor-
set erbjuder också Frivilliga räddningstjänstens medlemsorganisationer frivilligutbild-
ning i överensstämmelse med den uppgift Röda Korset har som samordnare. 
 
Frivilligutbildningens målgrupper indelade enligt frivilliguppdrag är:
• Frivilliga aktiva i grupperna och avdelningarna 
• Promon och övriga handledare och gruppledare
• Utbildare
• Resursutbildare 

För var och en av dessa grupper har gemensamma riksomfattande anvisningar slagits 
fast för hur utbildningen planeras och läggs upp.
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FRIVILLIGUTBILDNINGENS STRATEGIER OCH NIVÅER

Frivilligutbildningens utbildningsprogram indelas i riksomfattande programområden. 
År 2010 genomförs riksomfattande utbildning på följande programområden:

• Första hjälpen/akut omhändertagande 
• Psykiskt stöd
• Humanitär rätt
• Organisationsarbete  
• Ungdomsverksamhet 
• Kulturell mångfald 
• Hälsofrämjande verksamhet; alkohol- och drogförebyggande arbete 
• Socialtjänst  
• Beredskap 

Frivilligutbildningens nivåer bestäms av utbildningens mål, djup och bredd jämte ut-
bildningens längd. 

Utbildningsnivåerna är:

• Inspirations- och informationskurser
• Grundutbildning
• Fortbildning
• Vidareutbildning  
 
Riksomfattande kursmallar planeras utifrån utbildningsområde och målgrupp enligt 
behov och resurser. Varje frivilligutbildning som ingår i organisationens riksomfattan-
de utbildningsområde placeras in på någon av dessa nivåer. Samma utbildning kan i 
vissa fall fungera både som en inspirationskurs och en förberedande kurs inför frivilli-
guppdrag. (Exempelvis insamlingsinfo eller introduktion till Narikka).

1. Inspirationskurser

Mål:  Väcka intresse för organisationen och dess frivilligverksamhet. 
 Kan också fungera som introduktion till ett frivilliguppdrag av 
 engångsnatur eller kortvarigt sådant.

Målgrupper: Nya medlemmar, den breda allmänheten, skolelever och studerande, 
 målgrupper för frivilligrekryteringen inom olika program.

Längd: 1–3 timmar
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2. Grundkurser

Mål:  Ge baskunskaper och basfärdigheter på områden som ingår i Röda 
 Korsets grunduppgifter. Ge utbildning för att sköta en frivilliguppgift.

Målgrupper: Personer som är intresserade av verksamheten och/eller nya frivilliga 
 som redan påbörjat sin frivilliguppgift.

Längd: 2–18 timmar

3. Fortbildning

Mål:  Hålla uppe och uppdatera kunskaper och färdigheter som behövs i 
 frivilliguppdraget. Inspirera och motivera att fortsätta.

Målgrupp:  Aktiva frivilliga

Längd: 3–6 timmar

4. Vidareutbildning

Mål: Erbjuda verktyg för att utvecklas i uppgiften, fördjupa färdigheterna eller 
 börja med nya frivilliguppgifter. Inspirera och motivera att fortsätta och 
 att utvecklas som frivillig inom organisationen.

Målgrupper: Aktiva frivilliga

Längd: 3–12 timmar
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FRIVILLIGUTBILDNINGENS PLANERINGSPROCESS  
OCH ARBETSFÖRDELNING 

Utbildningssystemet 

Systemet och uppbyggnaden av frivilligutbildningen ska fylla behoven och fungera så 
effektivt som möjligt med tanke på frivilligverksamheten.

Underhåll och utveckling av utbildningens struktur och 
genomförandemodeller

Organisationens tjänstemän svarar för underhåll och utveckling av utbildningssys-
temet och strukturerna. Centralbyråns organisations- och ungdomsteam svarar för 
utvecklingsarbetet. Centralbyråns planerare ansvariga för utbildning och distriktens 
utbildningsansvariga deltar i utvecklingsarbetet på sina årliga arbetsmöten. Rikstäck-
ande arbetsmöten för utbildningsansvariga hålls 2 gånger per år (vår/höst). Utöver 
dessa samlas centralbyråns utbildningsansvariga planerare på utvecklings- och upp-
följningsmöten efter behov, omkring 4 gånger om året.

Ett riksomfattande utvecklingsseminarium om utbildning för alla tjänstemän ordnas ef-
ter behov av organisations- och ungdomsteamet.

Ett riksomfattande program = en rikstäckande kursmodell

En rikstäckande kursmodell för Röda Korset utvecklas enligt följande process:

1. Programteamet för det riksomfattande programmet eller verksamhetsformen eller de 
 planerare som ansvarar för det konstaterar att det behövs utbildade frivilliga för ny 
 eller befintlig verksamhetsform.

2. Utbildningens målgrupp, mål och innehåll samt behovet av utbildningsmaterial 
 inventeras vid en träff för de olika verksamhetsområdena eller i en för ändamålet
 sammansatt expertgrupp. 

3. Man beräknar utbildningsbehovets storlek och placerar in den kommande frivillig-
 kursen/kurserna i den gällande utbildningens strukturmodell (= ”matris”). 

4. Behovet av utbildare bedöms: placerar sig utbildningen naturligt i någon av de 
 existerande utbildargruppernas befattningsbeskrivning eller behövs en helt ny 
 ”utbildarsluss”? Man planerar in utbildningen och framtagningen av materialet som
 en del av nästa års verksamhet (se punkten ”inventering av utbildningsbehovet”).

5. Den programansvariga (=utbildningsplanerare som särskilt uppdrag) svarar för att
 kursuppläggen är aktuella, att de utvecklas och uppdateras.

Frivilligutbildningens stöd till materialproduktion, planering och administration riktas till 
dessa gemensamt överenskomna och modellbeskrivna rikstäckande kurser. 

Avslutande av en rikstäckande utbildningsmodell

Planerarna för det ifrågavarande programområdet besluter om avslutande av en riks-
täckande utbildningsmodell på sina årliga arbetsmöten. 
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INVENTERING AV UTBILDNINGSBEHOVET OCH  
ÅRSPLANERING AV KURSER 

Samplanering och riksomfattande utbildningskalender 

Behovet av riksomfattande kurser och utbildare inom respektive utbildningsområde 
inventeras i samarbete mellan distriktet och avdelningarna under hösten, till exempel 
på regionmötena. Kursplaneringen tas in i följande års verksamhetsplan. Avdelningar-
na sporras att genomföra utbildningar i samarbete och att skaffa gemensamma utbil-
dare. Vi rekommenderar att avdelningarnas utbildare och promon deltar i avdelning-
ens och/eller distriktets planering av kurstidtabellerna. 

På höstmötet för utbildningsansvariga utvärderas behovet av antalet utbildare och re-
sursutbildare för påföljande år. Ambitionen är att förlägga utbildarkurserna till de di-
strikt där behovet av utbildare för tillfället är störst. Tidpunkterna för utbildarkurserna 
är desamma varje år. 

De kurser som införts i tidtabellen lägger arrangören in i organisationsregistret Siebel 
,för att göra det lättare att administrera och följa upp utbildningen. För att effektivera 
kursmarknadsföringen lägger man också in kurserna i evenemangskalendern på Röda 
Korsets webbsidor. Faddrarna uppmuntrar sina avdelningar att använda sig av evene-
mangskalendern när de marknadsför kurserna.

På samma sätt gör man också med de kurser som ordnas under året men som inte 
finns med i verksamhetsplanen.

Kursanvisningar – minimikriterier för en kursmodell  
som gäller i hela landet

En utbildningsmodell som är rikstäckande och avsedd för hela organisationen och in-
förd i utbildningsmatrisen fyller följande kriterier:
• en läroplan har utarbetats – dvs. målen och innehållet har slagits fast och 
• det utbildningsmaterial som behövs har tagits fram/tas fram som bäst.
• en kursanvisning och en modell för kursupplägget har utarbetats till utbildarnas 
 hjälp. 

Utbildningskoordinatorn vid centralbyrån lägger in kursmodellen i Siebel enligt kurs-
anvisningarna för att fungera som en utbildningsmodell i hela landet. 

Varje programteam svarar själv för presentationen på webbsidorna när det gäller 
riksomfattande utbildningar. Utbildningskoordinatorn svarar för underhållet av utbild-
ningssidornas struktur och uppdateringarna på webben av gemensamma anvisningar 
och bakgrundsmaterial.

”Icke-rikstäckande” eller ”annan” frivilligutbildning kan anordnas i distrikten och av-
delningarna lokalt och regionalt efter behov och resurser. Också dessa utbildningar 
statistikförs i avdelningens verksamhetsdagbok och i den rikstäckande statistiken för 
utbildningsprogrammet under avsnittet ”annan utbildning”. 
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OK-BIDRAGET EN DEL AV DEN ÅRLIGA
KURSPLANERINGEN

Att ansöka om OK-bidrag

Ett allmänt mål är att OK-bidrag söks till organisationens samtliga modellbeskrivna 
frivilligutbildningar via arrangören. Bidraget kan bestå av OK-grundtimmar, projekt-
medel eller stöd till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

Organisationens gemensamma uppskattning av behovet av OK-grundtimmar lämnar 
utbildningskoordinatorn till OK efter höstens möte för utbildningsansvariga.

Distrikten (och avdelningarna) ansöker själva om OK:s projektmedel och stöd till yr-
kesinriktad tilläggsutbildning för vuxna.  

Till vad kan OK-bidraget användas

OK-timmar söks i första hand för avdelningarnas, distriktens och centralbyråns mo-
dellbeskrivna frivilligutbildningar för hela landet som ingår i verksamhetsplanerna. 
Dessutom kan bidrag sökas till öppna kurser som riktar sig till befolkningen och all-
mänheten. OK-bidrag kan inte sökas och inte heller användas för avgränsade ”be-
ställda” kurser för personalen i ett företag. Bidrag kan inte heller sökas till utbildning-
ar som ingår i en skolas årskalender; skolan lyfter därmed statsbidrag för dessa.

Man kan också söka OK-bidrag för utbildningar som får bidrag från Penningautomat-
föreningen och för Vapepa-utbildningar som anordnas av FRKs utbildare. Regeln är 
att bidraget inte får överskrida 100 % av kursens kostnader.

Målet är att man årligen ansöker och får de OK-grundtimmar som behövs till frivillig- 
och befolkningsutbildningen. I första hand försöker man rikta timmar till den utbild-
ning som ordnas av avdelningarna och distrikten. Distriktsmedarbetarna och OK-stu-
diecentralens regionanställda hjälper frivilligutbildarna i all OK-praxis. Utbildarna får 
dessutom baskunskaper om OK-samarbetet i sin utbildarutbildning.

Till svenskspråkiga kurser söks bidrag från Svenska Studiecentralen (SSC).
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TJÄNSTEMÄNNENS ROLLER OCH UPPGIFTER 
VID PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV 
FRIVILLIGUTBILDNING 

En planerare/programansvarig vid centralbyrån 
ansvarar för att utbildningarnas innehåll, material och läroplaner är aktuella och att 
utbildarmaterialet på webben uppdateras inom det egna programområdet. 

Den programansvarige i distriktet  
• svarar för att den rikstäckande utbildningen inom det egna området genomförs 
 enligt de gemensamma modellerna och anvisningarna
• deltar i att utveckla innehållet i det egna programområdets kurser
• känner till utbildarsituationen inom sitt område 
• stöder och handleder sina utbildare och håller kontakt med dem
• övervakar att rikstäckande kurser inom det egna programområdet som genomförts 
 i hans egen region jämte deltagare registreras i organisationsregistret, Siebel. 

Den utbildningsansvarige i distriktet 
• informerar, ger handledning och instruktioner om gemensamma anvisningar och 
 strategier för frivilligutbildningen inom sitt område
• fungerar som distriktets kontaktperson för utbildarkursernas del och vid utveckling 
 av gemensamma riktlinjer för frivilligutbildningen.
• bedriver samarbete med programansvariga och faddrar kring rekrytering av 
 utbildare.

Utbildningskoordinatorn på centralbyrån

• svarar för organiseringen av nätverkandet för de utbildningsansvariga för att 
 utveckla och uppdatera de gemensamma anvisningarna och modellerna för frivillig-
 utbildningen
• svarar för frivilligutbildningens gemensamma material 
• svarar för uppbyggnaden av frivilligutbildarnas webbsidor och utbildarnas gemen-
 samma material på sidorna
• svarar för underhållet och utvecklingen av strukturerna och modellerna för frivillig- 
 utbildningen och registreringen av dem i Siebel
• handleder och vägleder användningen av Siebel vad gäller frivilligutbildningen
• fungerar som OK-kontaktperson i hela landet
• samordnar uppföljningen av kvantitet (statistikföring) och kvalitet för frivillig- 
 utbildningen
• svarar för produktionen av de gemensamma modulernas innehåll och material
• följer de andra nationella föreningarnas utbildningsarbete. 

I anvisningarna för utbildar- och promoutbildningen finns närmare angivet tjänste-
männens interna arbetsfördelning och ansvar vid de landsomfattande kurserna. Det 
praktiska ansvaret för att ordna grundkurser för frivilliga avtalar man om lokalt enligt 
behov. Frivilligutbildarna får träning och ges anvisningar om hur man arrangerar kur-
ser vid Finlands Röda Kors.
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Utgångspunkten är att frivilligutbildarna vid Finlands Röda Kors arbetar i ett frivilli-
guppdrag i likhet med till exempel promon och avdelningarnas förtroendevalda. Ut-
bildningen av utbildare stöds med organisationens pengar precis som utbildning av 
andra frivilliga. Man kommer lokalt överens med distriktet och/eller avdelningen om 
utbildarens framtida uppgifter redan innan utbildarutbildningen börjar. I utbildarens 
individuella studieplan finns en skild punkt där detta antecknas. Minimikrav för utbil-
darens uppgifter:

• Efter att en utbildare genomgått utbildarutbildning kan han eller hon användas i 
 den uppgiften på minst fyra (4) olika utbildningar vid en Finlands Röda Kors 
 avdelning eller inom distriktet. Verksamhetsområdet bestäms enligt vem/vilka som 
 har betalat utbildarens kursavgifter och andra kostnader för utbildarutbildningen.

 Exempel:
 Om tre grannavdelningar tillsammans har svarat för utbildarens kostnader, 
 förbinder sig utbildaren att vara utbildare på minst fyra utbildningar på avdelning-
 arnas område. (Om utbildaren självständigt och i sin helhet också svarar för 
 kursplaneringen och organiseringen, är det fråga om en resursutbildaruppgift för 
 vilken man enligt överenskommelse kan betala ersättning enligt anvisningarna för 
 resursutbildare).

• På beställda kurser till utomstående, som till exempel företag och skolor, kan man 
 ta ut ett utbildararvode för undervisningen. Arvodet kan då redovisas enligt 
 överenskommelse antingen till distriktet, avdelningen eller utbildaren själv.

Utbildarens kostnadsersättningar
Till frivilligutbildare vid Finlands Röda Kors utbetalas ersättning för resekostnader och 
traktamente enligt statens resereglemente då de sköter uppdraget som utbildare.
Övriga kostnadsersättningar* fastställs enligt de allmänna anvisningarna för 
kostnadsersättningar till frivilliga.

• Praxis för kostnadsersättningar till frivilliga slås fast utifrån ett arbetsgruppsförslag hösten 2010.

FRIVILLIGUTBILDARNAS ROLL OCH UPPGIFT



14

Alla kurser inom frivilligverksamhet på inspirationskursnivå och ofta också grundkur-
ser har karaktären av marknadsföring av organisationen och dess frivilligverksamhet, 
där målet är att skaffa nya volontärer och medlemmar. Syftet med utbildningen är inte 
att ge ekonomisk vinst. 

Frivilligutbildningarna marknadsförs i organisationens infoblad, avdelningarnas bro-
schyrer och medlemsbrev och på distriktens och avdelningarnas webbsidor. Distrik-
tets programansvariga bistår avdelningarna med marknadsföring av kurserna genom 
att handleda dem bl.a. i användningen av gemensamma annonsmallar och att lägga 
upp webbsidor. Den rikstäckande evenemangskalendern fungerar som en viktig mark-
nadsföringskanal inom frivilligutbildningen. 

I övrigt fastställs marknadsföringskanalerna skolvis enligt den huvudsakliga målgrup-
pen för utbildningen. 

Kursannonserna och kursbroschyrerna tas fram med hjälp av organisationens egna 
mallar för (kurs)infoblad och broschyrer, som hittas på avdelningsbyråns och utbilda-
rens hemsidor.

Kurser som får OK-bidrag marknadsförs också i mån av möjlighet på OK:s hemsidor, 
varvid timarvodet också är högre. 

Prissättning av kurser inom frivilligverksamheten

Principen för kursernas prissättning bestäms på basis av målgrupper och mål:
Kurser på inspirationsnivå liksom även grund-, fort- och vidareutbildningskurser för 
redan aktiva eller nya frivilliga erbjuds avgiftsfritt eller högst till självkostnadspris. 

Grunden för en realistisk kostnadskalkyl inom frivilligutbildning är att man ändå alltid 
utgår från att täcka de rörliga kostnaderna. I kostnadskalkylen beaktas bl.a. lokalhy-
ror, utbildarnas resekostnader och eventuella kostnadsersättningar samt utgifter för 
utbildningsmaterial och måltider. Om en anställd medarbetare fungerar som utbildare 
så räknas också hans lönekostnader in i kursens kostnader. Alla kostnader som upp-
kommer anges i OK-redovisningen även om det inte skulle krävas för maximiersätt-
ningen enligt antal timmar. 

OK-bidraget som kan sökas för frivilligutbildning kan i kostnadskalkylen täcka högst 
50 % av kostnaderna. Resten av kostnaderna subventioneras av avdelningen, distrik-
tet eller centralbyrån beroende av utbildning. 

Beställda eller skräddarsydda kurser som riktas till utomstående parter och leds av 
frivilligutbildare är befolknings- och målgruppsutbildningar som kan prissättas enligt 
andra grunder. Sådana utbildningar kan genomföras också utifrån synvinkeln för med-
elsanskaffning. När en utomstående part (som ett medborgarinstitut, företag eller en 
organisation) är betalare kan man i kostnadskalkylen också lägga till utbildarens arvo-
de, som enligt överenskommelse redovisas antingen till avdelningen, distriktet eller 
utbildaren.

MARKNADSFÖRING AV KURSER OCH 
GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN
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ANSÖKNING, REGISTRERING OCH STATISTIKFÖRING

Ansökningsförfarande för utbildningar och avtal om registrering skrivs in i kursanvis-
ningarna för varje rikstäckande kurs.

Utbildningar som ordnas av distrikten och centralbyrån skrivs in i utbildningsregistret 
(Siebel), och arrangören sköter detta om inte annat överenskommits. I avdelningarna 
registreras kurserna och deltagarantalet i avdelningens verksamhetsdagbok. 
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SVENSKSPRÅKIG FRIVILLIGUTBILDNING 

Utbildningen av svenskspråkiga utbildare får särskilt stöd minst vart tredje år. Det finns 
särskilda anvisningar i utbildarutbildningens genomförandeanvisning om svensksprå-
kiga utbildares deltagande i finskspråkig utbildning.

Huvudprincipen i fråga om framtagning av svenskspråkigt utbildningsmaterial är att 
allt utbildningsmaterial som delas ut på grundkurserna översätts liksom även stordi-
apresentationer. Bakgrundsmaterial avsett för utbildarens egen användning översätts 
i mån av möjlighet och resurser.

Bilaga 1
Riksomfattande genomförandeanvisningar enligt utbildningsnivå och målgrupp.

Bilaga 2
Utbildningsmatris
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