
Förberedande blåljusutbildning 2023–2024 

Denna kurs riktar sig till dig som vill jobba inom blåljussektorn som till exempel som polis, 
brandman, gränsbevakare, sjöbevakare eller tullare. 

På denna kurs blir du trimmad i både uthållighet och styrka och redan första veckan kommer vi att 
fara på hajkingtur och på läger.  

Vi kommer också att besöka inrättningar inom blåljussektorn och får diskutera med personer som 
jobbar där om hur deras vardag kan se ut och du kan få tillfälle att pröva på deras roll inom yrket. 
Bland annat kommer vi att besöka polisen, räddningsverket, tullen, sjöbevakningen och även 
polisskolan i Tammerfors. Vi kommer även att besöka andra frivilliga organisationer som t.ex. 
Fältarna. Det kommer utöver detta att hållas en första-hjälp-kurs. 

Denna kurs, Förberedande blåljusutbildning, är en vuxenutbildning där du själv håller koll på dina 
framsteg. Vi diskuterar tillsammans fram lösningar på frågeställningar som kan dyka upp under 
kursens gång. 

Dina framsteg blir mätbara så du kan hela tiden följa med hur det går. Vårt gemensamma mål för 
dig är att du rent fysisk skall klara av inträdeskraven för de olika områdena inom blåljussektorerna. 

Vi förbereder dig i hur du ska formulera dig i det svenska språket då det är en viktig del i 
ansökningarna som består av skriftliga prover och essäer. Vi kommer att gå igenom på vilka sätt de 
psykologiska testerna går till men även vilka frågeställningar du kan ställas inför. Vi har också 
lektioner i engelska så att du kan vara väl förberedd om möjligheten att fara utomlands finns i 
jobbet. Vi kommer att lyfta dina kunskaper om samhället och går igenom vilka lagar och 
paragrafer som är vägledande för jobbet inom blåljusverksamheten. 

Ofta jobbar vi i grupp eller så lyssnar vi på enskilda föredrag, självklart ingår det arbete med 
datorer och vi använder oss av de program som vi har på skolan. Vi går igenom polisens 
verktygslåda och vilka olika möjligheter till de olika inriktningarna du har att välja inom polisen då 
du kommit in och klarat grundutbildningen. 

Andra sektorers föreläsare berättar om vilka karriärvägar det finns inom deras verksamhet och hur 
du har möjlighet att jobba inom deras områden. 

Observera att ansökan till vissa sektorer kräver ärlighet, oförvitlighet och pålitlighet samt B-körkort 
och att det på en del ställen kommer att göras en säkerhetsutredning av skyddspolisen. Någon 
böteslapp är väl okey men glöm inte att berätta om den. Har man långt straffregister lönar det sig 
inte att till exempel söka till polisskolan. Nordiskt simkunnighetstest är också ett krav många har 
men det fixar vi under kursens gång. 
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