
Kurs: Förarintyg Båt – distans 

  

Kursledare: Christer Drangel. Innehar Fartygsbefälsexamen klass VIII samt 
Maskinbefälsexamen klass VIII och tillbringar den mesta av sin tid på 
våren/sommaren med att arbeta som skeppare på skärgårdsbåten M/F Anemon i 
Karlshamns skärgård. Verkat som kursledare inom Medborgarskolan i många år. 

Pris: 2495 kr per deltagare (ordinarie pris 3200 kr/delt. Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden.) 

Minsta antal deltagare: 7 st 

 Max antal deltagare: 10 st (på fysiska kurser har vi max 12 deltagare, men när det 
gäller distans är det lite svårare för ledaren att överblicka gruppen och se att alla 
hänger med. Därmed 10 max. Men om du finns på plats och hjälper till med tex 
sjökortsarbetet förenklar det såklart.) 

Lokal: Distanskurs. Kursledaren loggar in i det virtuella klassrummet från 
Medborgarskolans videorum i Västerås. Deltagarna deltar ifrån UMS klubblokal eller 
hemifrån via videosystemet Lifesize. Inloggningsinfo kommer mailas till deltagarna 
ca 1 v innan kursstart. Deltagaren behöver en dator med webbkamera, en stadig 
internetanslutning och gärna headset. Fundera gärna hur ni tänker er upplägget om 
ni sitter i klubblokalen. Ska alla ha varsin dator eller har ni projektor? Låt oss prata 
mer om vad som är optimalt för er och vad ni behöver/har för utrustning. 

Anmälan: Maila therese.thell@medborgarskolan.se med kopia 
till gustaf.thulin@live.se 

 Ange personnummer, namn, adress, mobilnummer, mailadress. Om deltagaren är 
under 18 år måste denna ha målsmans tillstånd och även uppge målsmans 
personuppgifter. 

För att kunna skriva förarintygsprovet måste du ha fyllt 12 år. 

Kurslitteratur: 
Kursmaterialet ingår inte i kursavgiften. 
· "Fritidsskepparen" av Bengt Utterström och Sten Ramberg, senaste upplagan 
· Övningssjökort Förarintyg (616/6163 ostkusten, Dalarö-Nynäshamn) 
· Sjökortslinjal 
· Transportör 
· Passare 
· Knoprep 

  

Materialet går att köpa på Hjertmans i Uppsala. På Hjertmans har du som 
kursdeltagare 15% rabatt om du visar upp din bokningsbekräftelse eller kallelse. 
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Eller beställ på https://bryggboden.se/sv/utbildningsmaterial/utbildningspaket-for-
medborgarskolan/distanskurser/ 

  

Examination: 
Medborgarskolan bokar i samrådan med Gustaf in ett datum för examination med 
Nämnden För Båtlivsutbildning https://www.batlivsutbildning.se/ Det brukar vara 
lämpligt att lägga examinationen ca 2 v efter kursen för att alla ska hinna plugga till 
provet. 

Examinatorn kan då komma till er klubblokal. Examinationsavgiften betalas direkt till 
examinatorn på plats. 625 kr + 65 kr för den blå intygsboken (nya priser från 1/9 
2020). 

Kallelse/faktura: 

Mailas till deltagaren ca 1 v innan kursstart. Gustaf maila mig vad ni hade tagit för 
beslut gällande era ungdomar där ni klubben skulle betala. Så kan vi fakturera 
klubben separat. 

Schema för kursen: 
 

 

 

  

Om det inte kommit in tillräckligt många anmälningar till kursen ca 1,5 v innan 
kursstart får vi höras gällande att ställa in kursen, skjuta fram den etc. 

  

Båtpraktik ingår inte i kursen. 

  

Hoppas jag fick med det viktigaste nu. 

Önskar dig en trevlig helg! 

  

Med Varma Hälsningar 
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Therese Thell 

GRUPPLEDARE / VERKSAMHETSANSVARIG 

BILDNING & LIVSLÅNGT LÄRANDE 

  

Medborgarskolan Mälardalen I Skivfilargränd 4 I 721 30 Västerås 

Växel 010-15 75 200 I Direkt 010-15 75 206 

  

Följ oss gärna på sociala medier: 
Facebook @medborgarskolan I  Instagram @medborgarskolanmalardalen 

therese.thell@medborgarskolan.se I www.medborgarskolan.se 
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