
 
 
 
 

Information om Grib delkurs B-Praktik i Räddningstjänst, 1 veckas 
praktik på den egna räddningstjänsten 

 

Läs mera om delkurs B här: https://gribhandledare.wordpress.com/ 
 

Information till räddningstjänsten 

Planera utbildningen 

Det är viktigt att räddningstjänsten planerar den studerandes utbildningsväg. Anmälan sker till hela 
utbildningen på en gång, dvs kurs 1 och kurs 2. När den studerande är klar med delkurs A övergår 
den studerande i delkurs B. Planeringen av delkurs B ansvarar den egna räddningstjänsten för, lokalt 
eller i ett regionalt samarbete. Den planeringen ska vara gjord innan den studerande genomför 
delkurs A och vara förankrad såväl hos studerande som handledare. 

Godkännande av anmälan till Grib 

Det är viktigt att ni anger vem som ska vara deltagarens handledare på delkurs B samt dennes 
telefonnummer och e-postadress. Detta för att vi ska kunna ta kontakt vid frågor och kunna göra 
utskick till handledarna. 

Vi frågar även efter när (tidpunkt) och var delkurs B ska genomföras vilket är viktig information för 
att underlätta planeringen av examinationer. OBS! Om ni senare ombokar kurs 2 är det viktigt att ni 
meddelar om delkurs B-planeringen ändras. 

 
 

OBS! Förtydligande angående inlämningstid för examinationer delkurs B 

Den studerande bedöms av instruktören i delkurs A inom respektive ämnesområde. Den studerande 
ska vara godkänd på samtliga uppgifter från delkurs A samt delkurs B senast 2 veckor innan kurs 2 
startar. Det betyder i praktiken att samtliga inlämningsuppgifter för delkurs B ska vara inlämnade 
senast måndag klockan 08.00 4 veckor innan kurs 2 startar för att bedömande instruktör eller 
lärare ska ha möjlighet att bedöma uppgifterna. 

https://gribhandledare.wordpress.com/


Information till handledaren 

Det är den studerandes ansvar att lämna in sina examinationer till bedömande instruktör eller lärare 
och vara medveten om deadline för dessa. Men du som handledare har naturligtvis en central och 
viktig roll som stöd för den studerande. Framförallt gäller det den studerandes möjligheter att hinna 
öva innan examinationen samt att få möjlighet till handledning inom teoretiska moment innan den 
ska lämnas in. 

Har du frågor? 

Filmuppladdningsytan 

Kontakta: andreas.gustavsson@msb.se 
 

Frontersupport för studerande: andreas.gustavsson@msb.se 
 

Frågor kring examinationer eller innehåll i delkurs B? 

Kontakta: utbildning@msb.se, märk mejlet ”Delkurs B Grib” 

Om en studerande inte hinner med uppgifterna? 

Om planeringen för delkurs B blir försenad och ni bedömer att delkurs B inte hinner bli godkänd 
senast 2 veckor före kurs 2:s start ska ni meddela MSB (utbildning@msb.se) och göra en ombokning 
till ett senare tillfälle för kurs 2. Om deltagaren inte är godkänd i tid tolkas det som ett återbud till 
kurs 2 och det kommer att tas ut en återbudsavgift, läs mera. 

 

Handledarutbildning 

MSB kommer även fortsättningsvis erbjuda handledarutbildningar med närträffar spridda i de 8 olika 
regioner som utbildningen genomförs i. Om det finns handledare inom er organisation som inte är 
utbildade så uppmanar vi dem att anmäla sig på kommande utbildningar för att få möjlighet att ställa 
frågor och fördjupa kunskaperna inom handledarskapet. 

Info om utbildningen: För kursinformation se här 

Med vänlig hälsning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Enheten för utbildningssamordning 

E-post: utbildning@msb.se 
 

Telefon: 0771-240 240 
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