Medlemskap i Svenska Blå Stjärnan

Uttagning av deltagare

Medlemsavgiften är 150 kronor för helbetalande medlemmar från det år som man fyller 26 år. För medlemmar
under 26 år är medlemsavgiften 100 kronor. Du får då
tillgång till aktiviteter, kurser och medlemstidningen Blå
Stjärnan fyra gånger per år. Är ni flera på samma adress
som vill vara medlemmar så betalar en person 100/150
kronor och de andra bara 25 kronor. Man får då endast en
tidning per hushåll men självklart kan alla i familjen delta
lika mycket.

För uppdragsutbildningar har Svenska Blå Stjärnan ett
speciellt uttagningssystem. Det är viktigt att Svenska Blå
Stjärnan har utbildade funktionärer över hela landet och
med hjälp av respektive förbunds utbildningsansvarige
antas deltagare utifrån de resurser som behövs i förbunden.

Förutom nya kunskaper kan du också få många nya vänner
– både två- och fyrbenta. Läs mer om vår verksamhet och
gör din medlemsanmälan på svenskablastjarnan.se.

I god tid före kursstart får du besked om du har fått plats
på kursen eller om du står på väntelista. Det kan hända att
du får vänta till nästa kurstillfälle om det är många som
sökt från din region. Om du inte skulle få en plats – skicka
in en anmälan till nästa kurstillfälle som passar dig.
Antagningsbesked och kallelse till kurs skickas ut via
e-post.

När du skriver överenskommelse med oss (läs mer under
rubriken Uppdragsutbildningar nedan) betalar du alltid fullt
medlemskap.

Uppdragsutbildningar

Kursinformation och anmälan

I februari får vi besked om storleken på uppdragsmedlen
från vår uppdragsgivare, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB). Vi reserverar oss därför för eventuella förändringar i kursutbudet på grund av detta.

På hemsidan hittar du mer detaljerad information
om kurserna samt vilken förkunskap som krävs för
vissa av dem. Via hemsidan anmäler du dig till de
kurser som du är intresserad av. Här finns även en
kursöversikt i datumordning. Ta gärna för vana att
regelbundet besöka vår hemsida – ibland kan det
tillkomma nya kurser under årets gång med hjälp
av extrainsatta medel från MSB.

Uppdragsutbildningar för Svenska Blå Stjärnans
insatser vid kris
Svenska Blå Stjärnan har uppdrag från MSB att utbilda
medlemmar för insatser i samhällets krisberedskap.
Utbildningarna är kostnadsfria. Du kan delta i uppdragsutbildningarna från och med det år du fyller 16.
En överenskommelse tecknas med organisationen
(efter avslutad Grundkurs 1) om att stå till samhällets förfogande vid kriser. Ersättning utgår i form av fria resor till
och från kursplatsen samt fri kost och logi under kursen.
Anmälningstrycket på våra utbildningar är stort, så skicka
in din anmälan så snart som möjligt.
Läs mer om Svenska Blå Stjärnans överenskommelse och
ersättning vid uppdragsutbildning på svenskablastjarnan.se.

www.svenskablastjarnan.se

Svenska Blå Stjärnan – en mötesplats för djurintresserade
Svenska Blå Stjärnan är en frivillig försvarsorganisation som har samhällets uppdrag att ta hand om
djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.
Förutom detta viktiga uppdrag har Svenska Blå Stjärnan en mängd föreningsaktiviteter,
kurser och studiebesök runt om i landet för djurintresserade i alla åldrar.
Syftet med vår verksamhet är att sprida kunskap om god djurhållning och samtidigt vara en
mötesplats för djurvänner i alla åldrar. Vi vänder oss både till barn, ungdomar och vuxna,
vilket ger hela familjen möjlighet att utöva ett gemensamt intresse.

Följ Svenska Blå Stjärnan i sociala medier!

Facebook

YouTube

I det här kursbladet kan du läsa om Svenska Blå Stjärnans centrala uppdragsutbildningar. De är för dig
som gillar djur och som vill göra en insats. Efter grundläggande utbildning har du kompetens för att
vara en resurs i samhällets krisberedskap. Dessa kurser är kostnadsfria och du får även ersättning för
förlorad arbetsinkomst.

Kurser 2020
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Utbilda dig och bli en resurs för djuren i
samhällets krisberedskap
Svenska Blå Stjärnan arbetar för en god djurhållning och ett gott djurskydd
från vardag till kris och katastrof. Ett sätt att engagera sig i Svenska Blå
Stjärnan (SBS) är att utbilda sig för att vara en resurs i samhällets krisberedskap. Du behövs!
I Svenska Blå Stjärnans förbund och ungdomsavdelningar runt om i
landet erbjuder vi även spännande föreningsverksamhet. Det kan till
exempel vara kurser, föreläsningar, studiebesök och aktiviteter, allt med
djuren i fokus.
Håll dig uppdaterad om kursutbudet genom att gå in på vår hemsida
svenskablastjarnan.se. Där ser du vad som är på gång både centralt och ute
i förbunden. Välkommen in med din kursanmälan!
Stockholm, november 2019
Eva Ladberg				
Utbildningskonsulent/Agronom		

Anna Holmberg
Utbildningskoordinator
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Kursöversikt
Grundutbildningar
Risk- och säkerhetsutbildning
Grundkurs 1

g



Överenskommelse tecknas

g

Påbyggnadsutbildningar
Grundkurs 2 – Ägg- och broilerproduktion
Grundkurs 2 – Nöt
Grundkurs 2 – Får
Grundkurs 2 – Gris

g

Fördjupningsutbildningar
Hantering av nötkreatur

Smittskydd distans

Villkorad läkemedelsanvändning

Övriga uppdragsutbildningar
Ledarskapsutbildning

Stabs- och informationsstöd

Krisberedskap – Grunder

Traktor och
inomgårdsmekanik

Kontrollberedskap för honungsbin

Repetitionsutbildningar
Handledning på praktikgård

Regionala repetitionstillfällen

RISK OCH SÄKERHETSUTBILDNING,
TVÅ DAGAR
Kursen omfattar två intensiva dagar. Genom upplevelsebaserad undervisning och mycket praktiska övningar får
du lära dig att agera som förstahandsperson vid en trafikolycka, vid brand eller annan olycka.
15–16 feb, Räddningsskolan Rosersberg, Rosersberg
4–5 april, Livräddarskolan Tylösand, Halmstad
3–4 okt, Livräddarskolan Tylösand, Halmstad
14–15 nov, Räddningsskolan Rosersberg, Rosersberg

GRUNDKURS 1, SEX DAGAR
Kursen ger dig kunskaper kring svensk mjölk- och nötproduktion. Du får lära dig om nötkreaturs beteende, skötsel
och utfodring. Ladugårdsarbete med daglig mjölkning sker
på praktikgårdar och är en viktig del av kursen.
9–14 juni, Segragymnasiet, Östra Ljungby
22–27 juni, Naturbruksskolan Uddetorp, Skara
23–28 juni, Naturbruksgymnasium Friskolan Nytorp, Arbrå
24–29 okt, Stora Segerstad naturbrukscentrum, Reftele

GRUNDKURS 2 – NÖT, FYRA DAGAR
Denna kurs kan ses som en fördjupning av grundkurs 1,
där du får repetera och lära dig mer kring djurskötsel,
smittskydd, djurhantering och sjukdomar hos nötkreatur.
I kursen ingår även praktiska övningar i besättningar.
20–23 februari, Stora Segerstad naturbrukscentrum, Reftele

GRUNDKURS 2 – ÄGG- OCH BROILERPRODUKTION, FYRA DAGAR
Den här kursen ger dig goda grundkunskaper om äggoch broilerproduktion. Du får lära dig om foder, avel,
inhysningssystem och smittskydd för olika produktionsformer.
26–29 mars, Stora Segerstad naturbrukscentrum, Reftele

GRUNDKURS 2 – FÅR, FYRA DAGAR
Detta är en kurs som ger grundläggande kunskaper i
fårskötsel och en genomgång av händelserna på en fårgård
under ett år. Du får lära dig om olika raser, avel, utfodring,
djurens beteende och smittskydd.
16–19 april, Stora Segerstad naturbrukscentrum, Reftele

GRUNDKURS 2 – GRIS, FYRA DAGAR
Kursen ger dig goda kunskaper om grisar och om grisproduktion. Du lär dig om suggor, smågrisar och slaktsvin och får delta praktiskt vid bland annat skötsel och
utfodring.
10–13 sep, Stora Segerstad naturbrukscentrum, Reftele

HANTERING AV NÖTKREATUR, TVÅ DAGAR
En helgkurs för dig som vill lära dig mer om nötkreaturens
beteende och hur vi hanterar dem. Du får även lära dig hur
du på bästa sätt hanterar olika djurslag i en stressad akut
situation eller vid behov av fixering.
4–5 april och 3–4 okt, Naturbruksskolan Uddetorp, Skara

VILLKORAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING,
TRE DAGAR
Utbildningen är obligatorisk för personer som ska hantera
läkemedel och injicera grisar, får och nötkreatur av köttras.
Det är viktigt att våra medlemmar har denna kunskap för
att i en kris kunna assistera veterinärer vid vaccination.
4–6 maj och 28–30 sep, Naturbruksskolan Uddetorp, Skara

SMITTSKYDD, DISTANS
Du får god kunskap kring det grundläggande inom området
smittskydd. Deltagarna ska efter avslutad utbildning ha
kännedom om lagstiftning och krisberedskapen vid utbrott
av större djursmitta, veta hur en operativ ledningscentral
(OLC) är uppbyggd och hur man bör agera på en gård där
smitta misstänks. De ska ha insikt i vad epizooti och zoonos
är och känna till vad de vanligaste smittorna är och vilka
åtgärder som vidtas.

KONTROLLBEREDSKAP FÖR HONUNGSBIN,
GRUNDKURS, TVÅ DAGAR
Kursen tar upp biodlingens förutsättningar, historik och
utveckling samt kupor och utrustning. Du lär dig vad som
händer i bisamhället under olika årstider och du får en
kort introduktion till de vanligaste sjukdomarna.
9–10 maj, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

TRAKTOR OCH INOMGÅRDSMEKANIK,
FYRA DAGAR
Den här utbildningen ger dig chansen att lära dig mer om
traktorn som redskap i lantbruket. Du ges kunskaper i
skötseln av traktorn, praktisk körning och användande.
10–13 sep, Stora Segerstad naturbrukscentrum, Reftele

GK STABSASSISTENT CIVIL, TVÅ DELAR
Kursen genomförs av Svenska Lottakåren.*
Denna kurs ersätter den tidigare kursen “Stabs- och
informationsstöd”. Grundläggande utbildning för dig som har
ett civilt avtal som innebär stöd till en stab i en kommun,
länsstyrelse eller nationell myndighet. Under utbildningen
får du bland annat lära dig stabsmetodik, att upprätta stab
och föra logg. Efter utbildningen kan du fungera som en
förstärkningsresurs i en stab.

KRISBEREDSKAP – GRUNDER, TVÅ DAGAR
Kursen genomförs av Försvarsutbildarna.*
Detta är en grundläggande kurs på två dagar som bland
annat tar upp genomgång av roller och ansvar inom krisberedskapen på lokal och regional nivå samt hur man arbetar
med kriskommunikation.

HANDLEDNING PÅ PRAKTIKGÅRD
Du bestämmer själv på vilken gård och vid vilken tid på
året du vill ut och praktisera. Innan du påbörjar din handledda praktik är det viktigt att du i förväg kontaktar den
utbildningsansvarige i ditt förbund.

REGIONALA REPETITIONSTILLFÄLLEN
Som utbildad medlem med stor vilja att göra en insats vid
händelse av kris, är det viktigt att hålla sina praktiska
kunskaper vid liv. Förbunden i landet kommer att ordna
organiserade repetitionstillfällen där du har möjlighet att
delta.

LEDARSKAP – MIN ROLL SOM STABSMEDLEM
Kursen genomförs av Svenska Lottakåren.*
Denna kurs ersätter den tidigare kursen “Grundläggande
ledarskapsutbildning“. Du kommer under utbildningens gång
att få förståelse för egna beteenden, styrkor och svagheter
hos sig själv. Fokus är förståelse på att leda sig själv och
bidra till gruppen.
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*Den här kursen arrangeras av en annan organisation än
Svenska Blå Stjärnan. Du anmäler dig via deras hemsida
där det även finns information om datum och kursplats.
www.svenskalottakaren.se och www.forsvarsutbildarna.se

