Online-utbildning, Brandskyddsansvarig föreståndare brandfarlig vara
Bensinstationer
Välkommen till introduktion av vår online utbildning för brandskyddsansvarig föreståndare brandfarlig
vara med inriktning på bensinstationer.
Online-utbildning innebär att Du genomför föreståndarutbildning på internet. Genom kursbrev och prov
kan Du bli examinerad som Brandskyddsansvarig föreståndare brandfarlig vara ”Bensinstationer”.
Utbildningen genomförs etappvis vid 2 tillfällen och ska vara genomförd inom en tidsperiod av 5 veckor.
Du anmäler Dig till denna utbildning genom att fylla i det formulär som finns under fliken ”Anmälan”
och därefter betalar in kursavgiften på vårt post- eller bankgiro.
När vi fått Din anmälan och bekräftelse på inbetald kursavgift kommer vi att ta den första kontakten och
därefter får Du första kursbrevet via mejl.
Vid första etappen får Du ett mejl med ett kursbrev som Du läser in för att kunna besvara 6 frågor som vi
kommer att ställa vid första delprovet. När Du har läst igenom kursbrevet och känner Dig mogen för att
genomföra första provet skickar Du ett mejl till oss, så skickar vi Dig de 6 frågor som Du ska besvara och
ca 20 minuter därefter upprättar vi en kontakt via Skype, FaceTime eller annan webbkameratjänst och Du
får då tillfälle att muntligt besvara frågorna. Det krävs således att Du har tillgång till mejl och Skype,
FaceTime eller annan webbkameratjänst.
När vi fått svaren bekräftar vi att Du avlagt x antal rätta svar. Har Du inte lyckats att ge oss tre rätta svar
måste Du läsa in brevet en gång till och återkomma.
När Du känner att Du klarar av att åter igen besvara våra frågor skickar Du ett mejl så får Du 6 nya frågor
att besvara och så gör vi om processen. För dessa återkomster debiterar vi extra med 450,00/tim exkl.
moms. (minsta debitering är 1 timme).
Totalt ska Du ha lämnat 7 rätta svar på 12 ställda frågor för att anses ha erhållit sådan kunskap att Du kan
betraktas som en person som man i lagen om brandfarliga och explosiva varor anser vara en person som
har den kompetens behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper.
När vi fått 7 rätta svar på de 12 frågorna gör vi en examination, även den via Skype, FaceTime eller annan webbkameratjänst. Därefter skickar vi Dig ett deltagarbevis per postförskott (portokostnader) som Du
får lösa ut på Ditt postkontor eller postombud.
Som tidigare nämnts så ska utbildningen genomföras under en tidsperiod på 5 veckor och vi upprättar en
tidsplan anpassad efter Dina behov. Du får beräkna den tid Du behöver för inläsning av innehållet i kursbreven vilket är individuellt. Det tar ca 10 till 15 minuter vid vart tillfälle då vi har Skypekontakt.
Om Du inte har lyckats genomföra kursen under denna tidsperiod förlänger vi kurstiden mot en extra
debitering.

Vi kommer överens om en dag för examination och efter examinationstillfället anser vi att vi har genomfört vårt åtagande oavsett om Du har klarat av examen eller inte.
Efter att första kursbrevet är genomfört återbetalar vi inga avgifter.
Kostnaden för utbildningen är 700,00 exkl. moms, exklusive eventuella kostnader för repetitioner, internet-förbindelse och Skype.
Vi debiterar extra insatser som tidsförlängning och återkomster (repetitioner och nya frågor) med
450,00/tim exkl. moms. (minsta debitering är 1 timme).
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