Info från utbildningsavdelningen i RDM till medlemskommunerna 2020-09-09

Digitala klassrum för Grundläggande brandskyddsutbildning och SBA
Under vårterminen 2020 har i stort sett all utbildning i hjärt-lungräddning, brandskyddsutbildning, och systematiskt brandskydd för kommunernas medarbetare ställts in. Orsaken är
som ni alla känner till att minska smittspridnigen av Covid-19.
Det fanns förhoppningar om att utbildningsverksamheten skulle kunna återgå till det normala
under hösten men så verkar inte bli fallet. Smittspridningen har förvisso minskat men myndigheternas restriktioner kvarstår mer eller mindre oförändrade och har fortsatt påverkan på
möjligheterna att samla medarbetare från olika arbetsplatser i en och samma utbildningslokal.
Omställning
För att komma igång med utbildningsverksamheten kommer vi att ta hjälp av tekniken och
börja utbilda i digitala klassrum via plattformen Teams som är den plattform som kommer att
ersätta Skype.
Det digitala klassrummet
Vi sätter ett deltagarantal på max 20 stycken för att interaktionen ska fungera på ett bra sätt.
Vi lägger om de planerade utbildningstillfällena i både brandskyddsutbildning och systematiskt brandskyddsarbete till digitala klassrum istället för fysiska.
Brandpraktik
För att lösa brandpraktiken som hör till GU-utbildningen kommer deltagarna bjudas in till ett
senare tillfälle i mindre grupper för genomförande av de praktiska momenten på Bysjön.
HLR
HLR kan vi inte genomföra i digitala klassrum. Vi avvaktar ytterligare med att starta dessa
utbildningar med deltagare från olika arbetsplatser. Dock hoppas vi att vi snart kan återuppta
denna utbildning med deltagare från samma arbetsplats i små grupper och uppfylla gällande
restriktioner om avstånd och goda hygienrutiner.
Anmälan och deltagande från och med 30/9-2020
Premiären för våra digitala utbildningar är planerade till 30/9. Anmälan till utbildning sker på
samma sätt som tidigare på dalamitt.se/utbildning.
Det är dock mycket viktigt att deltagaren fyller i sin epos-tadress då det är till den adressen
som en länk skickas till med en inbjudan till det digitala klassrummet.
För att delta på utbildningen loggar man in sig genom att klicka på den utskickade länken.
Datorn man använder behöver ha en kamera och högtalare (som kan vara integrerade i datorn)
Frågor besvaras av Elisabeth Fransén, 070-668 36 72, elisabeth.fransen@dalamitt.se
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