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Vill du göra något spännande 
och lärorikt?
Du kan bli en av deltagarna i Uddevallas MBU-utbildning.
Utbildningen sker på onsdagar under 10 veckor och är kostnadsfri. 

”De vuxna tar 
våra åsikter 
på allvar”

Ambassadörerna
Du som vill vara kvar i verksamheten efter avslutad kurs kan bli ambas-
sadör. På det sättet får du inflytande och delaktighet i hur MBU ska 
utvecklas. Du får fortsätta att samarbeta med de olika uniformsyrkena. 
Tanken är att kommande MBU-utbildningar så får du som ambassadör 
vara med och påverka innehållet. 
Exempel på vad ambassadörerna kan göra är att värva nya ungdomar 
till nya omgångar, föreläsa om MBU och att vara hjälpledare under 
utbildningen.

 

Kontaktuppgifter
Vill du veta mera om Människan Bakom Uniformen är du välkommen 
att kontakta oss. 
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Anmälan, urval & kontraktskrivning

” Man lär inte 
bara känna en 
polis utan en 
människa”

Unik utbildning

6 3

Vid tio tillfällen under vårterminen får du som är i åldern 15-20 år 
chansen att lära känna personer som jobbar inom polis, räddning-
stjänst, ambulanssjukvård och kollektivtrafiken. Ni träffas på ett mer 
personligt sätt och under trevliga former. 
Syftet är att träffa olika personer med uniformsyrken i deras lokaler i 
verkligheten och prata under mer avslappnande former. Du får också 
möjlighet att ta upp olika händelser som du varit med om och dis-
kutera detta utifrån var och ens perspektiv.

Erfarenheter för livet

Flera av dem som varit med i MBU i andra svenska städer tänker sig nu 
en framtid inom polisyrket, räddningstjänsten eller någon annan sam-
hällsstödjande funktion. MBU ger dig också många nya erfarenheter 
som är värdefulla i ett CV.
 

 Börja med att ta reda på information om MBU. Du kan läsa i  
 den här broschyren, gå in på webben uddevalla.se/MBU eller  
 Facebook, sök på Människan Bakom Uniformen.
 
 Gå in och gör din anmälan på webben. Du kan också höra av  
 dig till kontaktpersonen och lämna en intresseanmälan.

 
 Du kommer att få en kallelse till terminens informationsmöte  
 inför MBU-utbildningen. 
 
 Gå på informationsmötet. Ställ frågor om du undrar över något.
 
 Anmäl dig på mötet eller skicka in en anmälan till MBU-ledaren.  
 Skriv namn, personnummer, adress och telefonnummer. 
 
  MBU tar referenser och kollar med polisen att du passar för  
 utbildningen. 
 
  MBU utser deltagarna till utbildningen. 
 
 Du får information om att du kommit med. Även den som inte  
 kommer med får information om detta. 
 
 Skriv kontrakt. Gå igenom kontraktet tillsammans med MBU- 
 ledaren och skriv under.
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Utbildningstillfällena

Mingel (första träffen)

Backabranden

Polis

Räddningstjänsten

Ambulans

Västtrafik

Räddningstjänsten

Trafikolycka

   Avslutningsmiddag

Första tillfället träffas vi på Mötesplatsen Bryggeriet. Då är alla uniformsbära-
re med. Fritidsledarna som arbetar på Bryggeriet presenterar denna verksam-
het och vi lär känna varandra i en avslappnad miljö. Vi fikar och diskuterar om 
vad vi har för förväntningar på kommande träffar.

4 5

Vi besöker minneslokalen i Backa, där 63 st ungdomar miste livet i en brand 
1998. Vi belyser vad som kan hända, när det som inte får ske verkligen inträf-
far. Vad blir det för konsekvenser?

Vid det här tillfället får du ta del av hur räddningstjänst, polis och ambu-
lanspersonal samarbetar vid en iscensatt bilolycka. Sen får du själv vara med 
att agera som dom olika yrkena.

Sista tillfället är alla med, både uniformer och ungdomar. Då blir det festligt 
med middag och lite högtidlig stämning. Vid detta tillfälle får du som delta-
gare ditt intyg. Du får även en MBU-tröja som bevis att du har genomfört 
utbildningen.

Ambulanssjukvården berättar om sitt yrke och hur de arbetar. Du kommer 
få prova på några praktiska moment som kan förekomma inom ambulans-
sjukvården och se hur ambulanserna ser ut inuti samt vad de är utrustade 
med. Ett moment som kommer visas och som du även kommer ha möjlighet 
att få prova på själv är hjärt- och lungräddning på en docka.

Vi besöker polisstationen där du får inblick i vad polisen gör. 
Vad händer när man ringer 112 eller 114 14?
Du kommer att får se delar av polisens utrustning och lokaler, även få 
chansen att ställa frågor om både polisutbildningen och om yrket.

Detta tillfälle kommer hållas på räddningtjänstens övningsområde. Du 
kommer få prova på olika verktyg som används t ex vid bilolycka. Även olika 
övningar med eld. 

Hur fungerar det på en brandstation? Hur lång tid har en brandman på sig 
när larmet går? Vid detta tillfälle får du se och prova på att vara brandman. 
Släcka docka, testa utrustning och få kunskap om hur man ska agera när det 
brinner.

Vid detta tillfälle får du veta hur en busschaufför har det i sin vardag.  Du 
kommer få prova på att åka buss som om du hade någon form av funktion-
svariation, få information om kostnader av reparationer och skadegörelser 
samt vara med och prova på att utrymma bussen i händelse av olycka.
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