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Ledarutbildningar för dig som 
arbetar med barn 4-10 år 

Om ett barn plötsligt upptäcker att det är vilse utan vuxna i närheten, uppstår ofta en 
skrämmande situation. Rädslor och känslan av att vara övergiven och hjälplös gör att 
barn ofta beter sig irrationellt ur ett vuxenperspektiv. Kursen ger dig viktiga kunskaper 
om barns sårbarhet och vad du själv kan göra för att minska den. Du lär dig också hur 
de fysiska och psykiska grundbehoven påverkar barns och vuxnas reaktioner både i en 
krissituation och i vardagen, och vad som gör barn mer utsatta. Du lär sedan barnen 
hur de ska göra för att klara en vilsesituation och öka möjligheten att snabbt bli hittad. 

Hitta Vilse 

Kattis & Roff e. Hemsäkerhet för barn 

Hembert 

Tryggsäcken
Perfekt att ha med på klassens/gruppens utfärd. Innehåller bland annat sjukvårdssats, 
kompass, fi cklampa, kombinationsstång, livlina och brandfi lt. I ryggan fi nns även 
plats för bärarens egna saker och kläder. 
Finns i vår butik på www.civil.se. Där hittar du även fl er användbara 
säkerhetsprylar. 

De fl esta olycksfallen sker i och nära hemmet. Utbildningen utgår från de vanligaste 
barnolycksfallen och visar varför barn råkar ut för dem.  Du lär dig om olycksrisker för 
barn i olika åldrar och hur man förebygger barnolycksfall. 
Du lär dig också hur man bör agera om en olycka ändå inträff ar. Barnen lär sig sedan 
tillsammans med dig att upptäcka faror och undvika olyckor hemma och i närheten av 
hemmet. 

Du får kunskaper om samhällets sårbarhet och hur man ordnar med vatten, mat, 
hygien, värme, belysning och skaff ar information när någon viktig funktion i samhället 
slagits ut, t.ex. vid ett elavbrott. 
Tillsammans med barnen planerar och övar du sedan hur ni på bästa sätt kan ordna det 
så bra som möjligt när samhällets bekvämligheter inte fungerar. 

Tid: 3 timmar per kurs
Antal deltagare: 10-25 per kurs

Handledningsmateriel tillhandahålls under utbild-
ningen och kan köpas för 150:-/st efter genomförd 
utbildning. Varje deltagare erhåller ett ledardiplom.

Mer information fi nns på www.civil.se. Kontakta oss för off ert.
Mejla info@civil.se
Direktnummer till våra kontaktpersoner fi nns här: www.civil.se/foretagsutbildningar alternativt ring 08-629 63 60.

Försäljningen sker genom helägda bolaget Civil AB


