
*Gäller alla som är behöriga och läser på ett yrkesprogram 
eller högskoleförberedande program på Osbecksgymnasiet.

Kontakt 
Andreas Randevik, utbildare räddningstjänsten Laholm
Telefon 1: 0430-26 706
Telefon 2: 070-300 10 67
E-post: andreas.randevik@laholm.se

Du som läser Risk- och säkerhet har möjlighet att inom 
ramen för Osbeckmodell eller feriearbete sommarjobba 
som Strandvärd under åk 1 och 2.  I åk 3 kan du som är 
intresserad få möjlighet att läsa Akut omhändertagande 
för att då bli behörig att söka som deltidsbrandman. 

Oavsett vilket program du går på Osbecksgymnasiet kan du 
välja Individuell profil Risk- och säkerhet som omfattar 200 
poäng. I nära samarbete med räddningstjänsten i Laholm har 
denna unika utbildningsmöjlighet tagits fram och blivit ett pop-
ulärt alternativ för eleverna. Utbildningen riktar sig till dig som 
har intresse för brandmannayrket och för räddningstjänstens 
organisation och funktion.

Kurser
• Brand och räddning    200 p 

Utbildningen läses under två gymnasieår och är både teore-
tisk och praktisk. Undervisningen är varierad och innefattar 
allt från föreläsningar och olika prova-på-övningar till egna 
arbeten, filmvisningar, studiebesök och mycket mer. 

Det är viktigt att veta att du som väljer Risk- och säker-
hetsutbildningen som profil är frisk och har god fysik! 

Profil Risk och säkerhet
Välkommen till Osbecksgymnasiet!

Vill du läsa vilket gymnasieprogram* du vill och samtidigt lära dig om  
risk- och säkerhet inom brandmannayrket? Det kan du göra hos oss! 

”Du kan bli deltidsbrandman.”
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Brand och räddning 200 poäng 
• Regler för brandskydd i byggnader och grunderna i ett
  systematiskt brandskyddsarbete.
• Brandbekämpningsresurser inom räddningstjänsten,  
  till exempel kommunens räddningstjänst.
• Åtgärder för att förhindra och mildra fortsatta skador 
  på liv, egendom och miljö vid brand i byggnad.
• Faktorer som ligger bakom en brands uppkomst och 
  vad som styr spridningen av en brand.
• Brandbekämpningsutrustning, till exempel räddnings-
  tjänstens fordon och utrustning, handbrandsläckare,
  brandfilt.
• Räddningstjänstens yrkesroller och arbetsuppgifter.
• Arbetsmiljö- och säkerhetsaspekten i samband med
  bekämpande av en brand. 
• Andningsfysiologi och andningsapparaten som 
  personligtskydd.
• Organisation, arbetsuppgifter vid rök och kem dykning 
  för att begränsa skador.
• Hantering och arbete med farligt gods vid kem olyckor.
• POSOM´s organisation och arbetsmetoder.
• Praktiska momentövningar.
Frisk och ha god fysik                                                               
Du som väljer Risk- och säkerhetsutbildningen måste vara 
frisk och ha god fysik. Fysiken rent muskelsmässigt har de 
flesta, med lite vilja och samarbete går allt att läsa. Kondi-
tionen måste däremot vara god och underhållas regelbundet. 
Om du väljer profilen kommer du bli kallad till att göra ett 
arbets-EKG och en läkarundersökning som visar att du är frisk 
och mår bra.

Vidareutbildning                                                                      
• Skydd mot olyckor, 2 år – en eftergymnasial utbildning som
   anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och riktar sig 
   till att bli heltidsbrandman eller jobba med annat säkerhets-
   arbete. Mer info på www.msbmyndigheten.se
• Brandingenjör – 4-5 år. 

Mer info på www. brandingenjör.lth.se

www.laholm.se/osbeck
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