Fortbildning skyddsvakt
med bevakningsuppgifter på flygplats

Sensec ordnar repetitionsutbildningar för skyddsvakter som har ett bevakningsuppdrag vid
flygplatser. Utbildningens innehåll och utformning regleras av lagar och Rikspolisstyrelsens
föreskrifter. Repetitionsutbildningen är en teoretisk utbildning med några praktiska moment.
Utbildningen omfattar 20 timmar, fördelat på två dagar. Innehåller även repetition av
grundutbildningen samt nyheter i skyddslagen.

Utbildningens innehåll












Introduktion
Mål och syfte
Startpunkt, mål och lärbehov
Nyheter i skyddslagen
Bevakningsjuridik
Risk- och hotbildsanalys
Bevakningstjänst
Konflikthantering med självförsvar
Beslutsträning
Yrkesetik och moral
Rättsväsendets organisation
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Utbildningen är
reglerad i
Rikspolisstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd

Mål
Efter genomgången repetition skall deltagaren ha befäst tidigare kunskap samt uppnått en
ökad förståelse för bevakningens betydelse på ett objekt som är skyddsklassat.
Skyddsvakten har efter genomförd utbildning bibringats en ökad förståelse för polisens
ledningsfunktion gentemot skyddsvakten.
Ett av målen med utbildningen är att skyddsvakten ökar sin förmåga att bedöma rekvisiten för
ett korrekt ingripande samt avrapportera på ett korrekt sätt. Skyddsvakten har därmed fått en
ökad förståelse för sin roll i rättskedjan.

Utbildningen lämpar sig för

Rekryteringskrav

Skyddsvakter som har arbetat under 5 år och
nu har skyldighet att genomföra en
repetitionsutbildning (i FAP benämnd
fortbildning)

Enligt Länsstyrelsens och Rikspolisstyrelsens
krav.

Skräddarsydda lösningar
För att anpassa utbildningen efter just ditt företags behov skräddarsyr Sensec gärna utbildningen.
Kontakta oss för upplägg.

Utbildningens längd
2 dagar (ca 20 timmar). Kursdokumentation, luncher samt fika ingår.

Utbildningsledare Calle Boman, Cibeka Security
Med bakgrund som officer, polis och säkerhetschef har Calle en bred kompetens inom
säkerhetssektorn. Han har varit lärare vid Militärhögskolan och Polishögskolan samt
kursledare vid BYA väktarskola. Innehar auktorisation att utbilda skyddsvakter i samtliga
ämnen inkl. vapen och pepparspray. Calle har en lång erfarenhet av att utbilda personal i
skydd mot hot och våld. Det gäller allt ifrån personal vid vårdinrättningar, kvinnojourer,
väktare, taxiförare, poliser och soldater. Är även internationellt certifierad
självförsvarsinstruktör.

Boka din utbildning nu
Ring oss för en kostnadsfri rådgivning på 08-51 00 54 00 eller hör av dig till utbildning@sensec.se.
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