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Rakel – att planera och agera utifrån ett
sambandsansvar (1 + 2 dagar)
Bakgrund
Inom organisationer som använder Rakel som kommunikationsmedel, både i
det vardagliga arbetet och vid kriser, finns det ständigt ett behov av utbildning
och fortbildning av både praktisk och teoretisk karaktär. Denna teoretiska kurs
riktar sig främst till den som idag arbetar med övergripande planering gällande
Rakel och/eller har rollen som sambandsansvarig för Rakel inom en
organisation, men också till dem som har ett behov av att veta mer om vad ett
sambandsansvar kan innebära för den egna organisationen. Kursen ämnar
sätta in Rakel i en samhällskontext gällande det svenska
krisberedskapssystemet, öka kunskapen om de gemensamma grunderna för
samverkan och ledning och ge exempel på hur planerings- och
sambandsansvariga kan agera för att analysera den egna organisationens behov
av intern och extern samverkan i Rakel.

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till personer som är sambandsansvariga för Rakel
inom en organisation, eller har ett övergripande planeringsansvar för Rakel för
intern eller extern samverkan inom en organisation.

Förkunskaper
Inga formella förkunskaper krävs. Dock rekommenderas det att kursdeltagaren
har erfarenhet av planerings- eller sambandsansvar för Rakel inom den egna
organisationen. Därutöver rekommenderas grundläggande teoretiska och
praktiska kunskaper gällande Rakel som kommunikationsmedel för att
tillgodogöra sig kursens innehåll.

Syfte
Kursen syftar till att ge kursdeltagaren förutsättningar att utveckla kunskap,
färdighet och kompetens inom området kommunikation i Rakel när det gäller
planering, metoder för samverkan internt och externt samt det svenska
krisberedskapssystemet och gemensamma grunder för samverkan och ledning
ur ett Rakelperspektiv.
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Lärandemål
Efter genomförd kurs förväntas kursdeltagaren kunna:


beskriva det svenska krisberedskapssystemet på ett övergripande sätt



identifiera den egna organisationen i krisberedskapssystemet när det
gäller ansvar och mandat



sammanfatta gemensamma grunder för samverkan och ledning ur ett
Rakelperspektiv



beskriva några metoder för hur den egna organisationen kan samverka
med andra aktörer med Rakel som kommunikationsmedel



beskriva hur den egna organisationen kan använda sig av
talgruppsmatriser som ett verktyg för kommunikationsplanering för
Rakel

Innehåll
Under kursen behandlas bland annat följande innehåll:


det svenska krisberedskapssystemet



gemensamma grunder för samverkan och ledning ur ett
Rakelperspektiv



metoder för planering för hur Rakel kan användas inom en
organisation



metoder för samverkan inom en organisation och för samverkan med
externa aktörer med Rakel som kommunikationsmedel



exempel på talgruppsmatriser som organisationen kan använda vid
planering och samverkan med Rakel som kommunikationsmedel

Pedagogik och metodik
Kursen betonar ett processorienterat lärande där ett aktivt och undersökande
arbetssätt främjas. Ett processorienterat lärande innebär att den studerande
utvecklar både sina kunskaper och sin förmåga att lära. Arbetssättet innebär att
samarbets- och problemlösningsförmågan stärks, liksom förmågan att ta
ansvar för det egna lärandet. Kursens pedagogik bygger på att den studerande
är närvarande och aktiv under kursernas samtliga delar. Kursen bedrivs delvis
också som egenstudier via webben och ställer höga krav på självständighet och
engagemang i lärprocessen. Kursdeltagaren ges också möjlighet att individuellt
och tillsammans med andra, reflektera över genomförandet. Erfarenhetsutbyte
mellan deltagare ses som en central del i lärandet.
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Upplägg och omfattning
Kursen omfattar totalt tre dagar, fördelat på en webbaserad del som innebär
cirka en dags studier och två dagar för platsbundet genomförande. Kursen
genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bl.a. föreläsningar,
diskussioner, scenarioövningar samt interaktivt via MSB:s lärplattform.
Kursdeltagaren ska innan kursstart utföra en uppgift som förväntas slutföras
och redovisas i samband med de platsförlagda utbildningsdagarna.

Läromedel
Allt material som krävs för att genomföra kursen kommer att tillhandahållas på
plats och via webben.

Intyg
Efter genomförd kurs utfärdar MSB ett kursintyg till den studerande.

