
Med sommarens avslutade ut

bildningsperiod vid Bungelägret 

på Gotland har omkring 1.300 

lottor genomgått olika kurser 

under de fyra somrar flyglotta

skolan varit verksam. Siffran 

innebär ett värdefullt tillskott 

av frivilligpersonal, nyutbildade 

eller vidareutbildade, som till

förts flottiljerna runt om i landet. 
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Efterhand som Bungeskolan ut
vecklats har det stått klart vilka för
delar det medför att till en plats kon
centrera en förhållandevis stor ut
bildningsverksamhet. Man har häri
genom möjlighet att bygga upp en 
fastare organisation, skapa en utbild
ningsvänlig miljö, sammanföra ut
bildningsmateriel och hjälpmedel, an
passa verksamheten efter den frivil
liga personalens speciella krav och 
driva utbildningen utan att det på
verkar annan verksamhet, då skolan 
helt disponerar lägerområde med till
hörande utbildningsområde. Till det
ta kommer att skolan hittills haft 
förmånen att få utmärkta instruktö
rer, oftast med stor erfarenhet av fri
villig utbildningsverksamhet. 

Utbildningen sommaren 1965 har 
liksom under tidigare år omfattat 
lu ftbevakningsstations- och luftför
svarsgruppcentrals-tjänst med utbild
ningsstadiema Jottakurs a-omgång, 
lottakurs b-omgång och högre kurs. 
En ny utbildningslinje har även ska
pats, nämligen instruktörsutbildning. 
Denna har genomförts i två skeden, 
varav det första har omfattat ett teo~ 
riskede innefattande en grundutbild-
11..ing för instruktörer och det andra 
ett 'praktikskede med inriktning att 
handleda den blivande instruktören i 
syfte att nå praktisk erfarenhet av 
undervis1tingsverksamhet. 

Att just Bungeskolan fått instruk
törskurser sammanhänger med de 

möjligheter som bjuds vid en större 
central skola att bedriva instruktörs
utbildning. Här finns tillgång till un
dervisningsmateriel och hjälpmedel, 
utbildningsanordningar av olika slag, 
utbildningsa vdelningar för auskulte
ring samt tillgång på kunniga lärare. 
Tnstruktörsutbildningen gav skolan 
stora erfarenheter som kommer att 
redov.isas i särskild skrivelse till CFV 
samt .i en kommande artikel i Flyg
vapen-Nytt. 

TRIVSEL GER ATERBESOK 

En glädjande iakttagelse är att även 
.i år har ett stort an tal elever 
återkommit till Bunge efter att un
der föregående år gått på utbildning 
här. Skolledningen uppfattar detta 
som ett bevis för att utbildning och 
trivsel är den rätta. Men givetvis är 
allt inte bra på Bunge. I vissa fall 
drivs skolan med alltför stora provi
sorier, då lägret ännu ej kunnat mo
derniseras i den utsträckning som 
varit önskvärd. Främst strandar gi
vetvis detta på ekonomiska svårighe
ter, där man måste väga olika objekt 
mot varandra, och då har inte Bunge 
kommit i första hand. 

Under de fyra utbildningssomrar 
skolan varit verksam har den gett 
stora erfarenheter. Främst kanske det 
faktum att central frivillig utbildning 
måste läggas till en plats där en posi-



tiv frivilligmiljö kan skapas och där 

utbildningsanordningar m m motsva

rar h ögt s tällda krav. En satsning i 

denna rik tning är nödvändig om vi 

framgent skall kunna räkna med att 

tillföras frivilligpersonal. En frivillig

skola kan inte bygg«s upp som ett 

provisorium under en tillfällig 14-da

garsperiod utan måste uksom andra 

utbildningsanstalter ha en fast ut

fo rmning för att ett gott utbildnings

resultat skall k unna nås. 

MARINT BESOK 

lottaskolan sommaren 1965 har haft 

gläd.jen att ta emot elever från ma

rinen vilk a under den fö rsta ut

bildningsperioden, två veckor före 

midsommar, bedrev sin utbildning 

vid lägret. Marinlottorna utgjorde ett 

trevligt inslag i skolbilden, och den 

gemensamma organisa tionen med

verkade till förståelse för varandras 

uppgifter. 

Till utbildningsverk samheten har 

varit knutna ett stort antal instruk tö

rer, såväl manliga som kvinnliga. En 

del av dessa är "sommarflyttfåglar", 

vilka varje sommar återkommer till 

skolan under kortare eller längre 

tidsperiod. Snart sagt alJa flottiljer 

har pil dett<1 sätt medverkat med per

son al. Vid skolan f~r de kontakt med· 

andra lärare, får utbyta erfo.renheter 

och lära klinna varandra, vilket kom

mer väl t ill p:iss vid hemortsutbild

ningen vid egna flottiljen. • 

Man försöker gö
ra utbildningen 
så omväxlande 
som möjligt med 
inriktning på 
praktiskt kunnan
de. Det är åtskil
lig materiel som 
den färdigutbilda
de !ottan skall 
kunna behärska. 
Hiir en intensime
ter för mätning 
av rndioakliv 
strålning. 
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Vid en a1' skolans 
u tbildn ingspla t
scr. l bakgrunden 
den imponerande 
"raukporten", ett 

märklig bildning 
i den gotländska 
kalkk/ippan. 
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