Utbildningar, seminarier
och konferenser 2020

BRANDLARM OCH SPRINKLER
		

Anläggningsskötare Sprinkler

Fördjupning föreståndare brandfarlig
vara i storskalig hantering
21–22 april, Göteborg
24–25 november, Göteborg

11 mars, Stockholm
22 april, Stockholm
17 september, Stockholm
14 oktober, Stockholm
3 november, Stockholm

Klassning av explosionsfarliga miljöer

Utrymningslarm med talat meddelande

Erbjuds på plats hos kund.

22–24 april, Stockholm
3–5 november, Stockholm

Anläggningsskötare Brandlarm
Genomförs av våra lokala brandskyddsföreningar.
Läs mer på brandskyddsforeningen.se

BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR

Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX
18–19 maj, Uppsala
14–15 oktober, Malmö

12–13 mars, Stockholm
26–27 oktober, Stockholm

Klassning av explosionsfarliga miljöer
– repetition
Dammexplosioner
Erbjuds på plats hos kund.

Gasmätning
Erbjuds på plats hos kund.

Brandfarliga varor – föreståndare
mindre omfattning
Genomförs av våra lokala brandskyddsföreningar.
Läs mer på brandskyddsforeningen.se

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD		

Brandfarliga varor – grund
22 januari, Stockholm
12 februari, Stockholm
25 februari, Göteborg
4 mars, Stockholm
6 maj, Stockholm
8 juni, Stockholm
7 september, Stockholm
21 oktober, Malmö
18 november, Stockholm

Brandfarliga varor – föreståndare		
23–24 januari, Stockholm
13–14 februari, Stockholm
26–27 februari, Stockholm
5–6 mars, Stockholm
7–8 maj, Stockholm
9–10 juni, Stockholm
8–9 september, Stockholm
22–23 oktober, Malmö
19–20 november, Stockholm

Brandskydd i Boverkets byggregler		
30 januari, Stockholm
8 oktober, Stockholm

Brandskyddsprojektering –
brandskyddsdokumentation enligt BBR
9–11 mars, Stockholm
19–21 oktober, Stockholm

Fördjupning i BBR för räddningstjänsten
27–29 april, Stockholm

Lås och utrymningsvägar			
4 maj, Stockholm
6 november, Stockholm

Brandskydd på byggarbetsplatser		
28 januari, Stockholm

BRANDSKYDDSANSVARIG
			

Brandskyddskoordinator 			
13–17 januari, Stockholm
17–21 februari, Stockholm
20–24 april, Stockholm
1–5 juni, Stockholm
14–18 september, Stockholm
12–16 oktober, Stockholm
9–13 november, Stockholm

Riskhantering brand

Instruktör behörighetsutbildning
Heta Arbeten® 2020–2024		
10–11 februari, Stockholm
31 mars – 1 april, Stockholm
25–26 maj, Stockholm
6–7 oktober, Stockholm
4–5 november, Stockholm
15–16 december, Stockholm

Instruktör tillståndsansvar
Heta Arbeten®
1 april, Stockholm
20 oktober, Stockholm

3–7 februari, Stockholm

Brandskyddsledare

AUKTORISERAD BESIKTNINGSINGENJÖR EL
			

28 september – 2 oktober, block 1, Stockholm
23 – 27 november, block 2, Stockholm

EN Grundutbildning 1 och 2

Systematiskt brandskyddsarbete
25 mars, Stockholm

20–24 januari, grundutbildning 1, Stockholm
25–26 maj, grundutbildning 2, Stockholm
14–18 september, grundutbildning 1, Stockholm

Krisledning
26 mars, Stockholm

SEMINARIER OCH KONFERENSER

MTO-analys

			

25 mars, Stockholm

Brandskyddsansvarig Hotell
Erbjuds på plats hos kund.

Brandskyddsansvarig Vårdboende
Erbjuds på plats hos kund.

Tematräff – brandskydd inom
vård och omsorg
4–5 februari, Stockholm

Tematräff – brandskydd inom industri
18–19 mars, Stockholm

Brandkonferensen 2020
27–28 maj, Kalmar

HETA ARBETEN

®

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®
21 januari, Stockholm
3 mars, Stockholm
5 maj, Stockholm
24 september, Stockholm
22 oktober, Stockholm
1 december, Stockholm

Med reservation för eventuella förändringar.

Brandskyddsledardagarna
Plats och datum meddelas senare.

Seminarium Brandlarm och sprinkler
9–10 september, Stockholm

För mer information om utbildningarna
och anmälan, gå in på vår hemsida
brandskyddsforeningen.se

Företagsanpassad utbildning

Vi kan webbaserat lärande!

Tillsammans skapar vi den perfekta brandskyddsutbildningen. Brandskyddsföreningen har lång erfarenhet av
att skräddarsy utbildningar för både större och mindre
företag och organisationer. Med vår breda kompetens
och vårt nätverk av utbildare som är specialiserade
inom sitt område levererar vi utbildningar i toppklass!
Tillsammans går vi igenom era önskemål,
förutsättningar och er tekniska miljö. Därefter
skräddarsyr vi ett upplägg som möter era behov.
Utbildningen hålls på den plats som passar er bäst.
Mer företagsnära än så kan det inte bli.

Webbaserad utbildning är både flexibel, tids- och
kostnadseffektiv. Våra utbildningar byggs av team med
mångårig expertis inom brandteknisk specialistkompetens, pedagogik i digital miljö, grafisk formgivning och
medieproduktion.

Utbildningar för certifierad kompetens

Utbildning nära dig

Certifiering är ofta en förutsättning för att tydligt
kunna visa att man uppfyller kraven i normer eller
andra kravspecifikationer. Brandskyddsföreningen
erbjuder utbildningar som ger behörighet för olika
roller, men även sådana som uppfyller kompetens eller
utbildningskraven för en tredjepartscertifiering.
Vi erbjuder också flera utbildningar som ingår i det
europeiska samarbetet CFPA.

I Sverige finns 22 lokala brandskyddsföreningar. Varje
förening har en verksamhetsledare som hjälper företag,
organisationer och allmänheten när det gäller utbildning
och information inom områdena brandsäkerhet och
brandskydd. Våra lokala brandskyddsföreningar runt
om i landet erbjuder olika utbildningar. I kursutbudet
återfinns bland annat grundläggande brandskyddsutbildningar, Anläggningsskötare Brandlarm, Systematiskt
brandskyddsarbete, Egenkontroll av brandskyddet och
Brandfarliga varor – föreståndare mindre omfattning.

Till utbildningen kopplas även kunskapsvalidering där du
som beställare kan säkerställa genomförandet av utbildningen. På så vis kan du som beställare också utvärdera
och följa upp utbildningsinsatsens effekt och resultat.

ANMÄLAN
Gå in på brandskyddsforeningen.se för att anmäla dig till utbildningarna.
Du kan också höra av dig till oss på 08–588 474 00 eller
utbildning@brandskyddsforeningen.se så hjälper vi dig att hitta rätt.
Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige.
Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar
samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver verksamhet inom bland annat utbildning,
förlag, restvärderäddning, besiktning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning.

Efter olyckan

