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1. INDLEDNING

1.1.

Disse bestemmelser fastsættes i medfør af § 30, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 828 af 10.
juni 2017 om vejtransport af farligt gods og i overensstemmelse med afsnit 8.2.1 og
8.2.2 i ADR-konventionen (ADR).

1.2.

Uddannelse af førere af køretøjer, der transporterer farligt gods, jf. afsnit 8.2.1 og
8.2.2 i ADR, betegnes her farligt gods chaufføruddannelse. Såvel den grundlæggende
farligt gods chaufføruddannelse som repetitionsuddannelsen gives i form af et grundkursus, og, hvor det er relevant, et eller flere specialiseringskurser. Grundkurserne og
specialiseringskurserne i såvel den grundlæggende uddannelse som repetitionsuddannelsen kan afholdes som integrerede heldækkende kurser, dvs. et grundkursus samt et
eller flere specialiseringskurser afviklet i umiddelbar forlængelse af grundkurset.

1.3.

Grundlæggende uddannelse skal betragtes som den uddannelse, som en kursist kan
deltage i for at opnå en kompetence, hvad enten dette sker ved et grundkursus eller et
specialiseringskursus. Repetitionsuddannelse skal betragtes som den uddannelse, som
en kursist kan deltage i for at opretholde denne kompetence.

1.4.

Kurser skal godkendes af Beredskabsstyrelsen på baggrund af en skriftlig ansøgning
fra en kursusudbyder. Følgende dokumentation skal vedlægges ansøgningen om godkendelse:
-

Kursusudbyderens navn, adresse, e-postadresse, CVR-nummer og evt. P-nummer.

-

Et uddannelsesprogram med angivelser for hver enkelt kursustype af antal undervisningslektioner pr. kursusdag, de planlagte undervisningsmetoder og det faglige
indhold af hver enkelt undervisningslektion, herunder om der er tale om teoretisk
undervisning eller praktiske øvelser.

-

Information om instruktørens eller instruktørernes kvalifikationer.

-

Information om kursusstedets eller kursusstedernes faciliteter, herunder til de individuelle praktiske øvelser, samt om undervisningsmaterialerne.

-

Information om kursusudbyderens vilkår for deltagelse i kurset, herunder det
maksimalt tilladte antal deltagere, jf. dog pkt. 4.3 og 4.4.

-

Information om kursusstedets eller kursusstedernes faciliteter til afvikling af eksamen, jf. pkt. 6.2.

1.5.

En eller flere kursusudbydere kan for så vidt angår en ansøgning om godkendelse, jf.
pkt. 1.4, lade sig repræsentere af en organisation eller lignende, såfremt denne organisation eller lignende påtager sig det overordnede ansvar for de pågældende kursusudbyderes overholdelse af godkendelsen. Denne organisation eller lignende skal da løbende holde Beredskabsstyrelsen ajour med ændringer vedr. kursusudbydere, der må
benytte godkendelsen.

1.6.

Kursusudbyderen skal sikre, at kurserne afholdes i overensstemmelse med ansøgningsdokumenterne og godkendelsen, jf. dog pkt. 4.11. Eventuelle ændringer til ansøgningsdokumenterne, herunder uddannelsesprogrammer, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen, inden ændringerne gennemføres, jf. dog pkt. 4.11.
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1.7.

Beredskabsstyrelsen kan uanmeldt overvære et kursus, herunder eksamen, med henblik på at sikre, at kurset afholdes i overensstemmelse med ansøgningsdokumenterne
og godkendelsen.

1.8.

Godkendelsen kan tilbagekaldes, hvis vilkårene ikke overholdes, eller hvis vilkårene for
godkendelse af farligt gods chaufførkurser ændres. Godkendelsen kan tillige tilbagekaldes, hvis der ikke har været afholdt chaufførkurser inden for de seneste 12 måneder, eller hvis kursusudbyderen anmoder herom.

1.9.

Angående forhold vedr. databeskyttelsesreglerne se punkt 6.4.

2. KURSERNES INDHOLD
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2.1.

Uddannelsen skal være praksisrelateret.

2.2.

Grundkursus i den grundlæggende uddannelse skal som minimum omfatte undervisning i de emner, der er anført i pkt. 8.2.2.3.2 i ADR.

2.3.

Specialiseringskursus for transport i tanke i den grundlæggende uddannelse skal som
minimum omfatte undervisning i de emner, der er anført i pkt. 8.2.2.3.3 i ADR.

2.4.

Specialiseringskursus for transport af stoffer og genstande i klasse 1 i den grundlæggende uddannelse skal som minimum omfatte undervisning i de emner, der er anført i
pkt. 8.2.2.3.4 i ADR.

2.5.

Specialiseringskursus for transport af radioaktive stoffer i klasse 7 i den grundlæggende uddannelse skal som minimum omfatte undervisning i de emner, der er anført i pkt.
8.2.2.3.5 i ADR.

2.6.

Kurser i repetitionsuddannelsen skal bringe kursisternes viden ajour inden for emnerne
nævnt ovenfor under de respektive kurser i den grundlæggende uddannelse. Uddannelsen skal dække den seneste udvikling inden for det tekniske, juridiske og stofrelaterede område.

2.7.

Grundkursus i såvel den grundlæggende uddannelse som i repetitionsuddannelsen skal
desuden indeholde individuelle praktiske øvelser, der skal finde sted i forbindelse med
den teoretiske uddannelse, og skal omfatte mindst førstehjælp, brandslukning, samt
hvad man skal gøre i tilfælde af et uheld eller en ulykke.

2.8.

Hensigten med den praktiske øvelse i brandslukning er, at hver kursist bliver kendt
med anvendelsen af brandslukningsmateriel. Hver kursist skal derfor som minimum
prøve at anvende en håndildslukker til at slukke en mindre brand. Håndildslukkeren
skal overholde de relevante krav i afsnit 8.1.4 i ADR. Hensigten med den praktiske
øvelse i førstehjælp er, at hver kursist opnår et praktisk kendskab til førstehjælp i relation til vejtransport af farligt gods. Hensigten med den praktiske øvelse i, hvad man
skal gøre i tilfælde af et uheld eller en ulykke, er, at hver kursist opnår et praktisk
kendskab til de opgaver, vedkommende som chauffør vil have i tilfælde af et uheld eller en ulykke, herunder til de dokumenter og det udstyr, der er til rådighed.

2.9.

Specialiseringskursus for transport i tanke i såvel den grundlæggende uddannelse som
i repetitionsuddannelsen skal desuden indeholde individuelle praktiske øvelser, der skal
finde sted i forbindelse med den teoretiske uddannelse og skal omfatte mindst førstehjælp, brandslukning, samt hvad man skal gøre i tilfælde af et uheld eller en ulykke.
De praktiske øvelser skal så vidt muligt være relateret til tanktransport.

2.10.

De individuelle praktiske øvelser skal afvikles i forbindelse med den teoretiske uddannelse. For heldækkende kurser omfattende grundkursus, specialiseringskursus for
transport i tanke og evt. flere specialiseringskurser kan de praktiske øvelser dog afvikles som én blok i forbindelse med den teoretiske uddannelse i grundkursusdelen eller
specialiseringsdelen for transport i tanke.

2.11.

Specialiseringskurser i repetitionsuddannelsen kan kun afholdes som en del af et integreret heldækkende kursus, dvs. i umiddelbar forlængelse af grundkursus i repetitionsuddannelsen.

3. KURSERNES VARIGHED
3.1.

Den mindste varighed af undervisningen på de forskellige kursustyper fremgår af bilag
1.

3.2.

Den tid, der anvendes til velkomst, introduktion, præsentation, administration, pauser
og eksamen regnes ikke med i den påkrævede undervisningstid.

3.3.

En kursusdag må ikke omfatte mere end 8 lektioners undervisning, herunder praktiske
øvelser.

3.4.

Der skal afsættes tid til pauser efter hver lektion af tilstrækkelig varighed til, at kursisterne får det fulde udbytte af undervisningen. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at hver
pause har en varighed på minimum 10 minutter, og at der afsættes tid til en spisepause af 30 minutters varighed, hvor dette er relevant.

3.5.

Med en lektion menes her en undervisningstidsenhed med en varighed på 45 minutter.

4. KURSERNES GENNEMFØRELSE, UNDERVISNINGSMATERIALER OG -METODER
4.1.

Kursusudbyderen skal senest 1 uge før første kursusdag anmelde hvert kursus til Beredskabsstyrelsen med oplysning om kursusudbyderen, kursustypen, adressen på kursusstedet, særlige adgangsforhold hertil, tidsrummet for afholdelse af undervisning og
eksamen og instruktøren/instruktørernes navn(e). Det gælder ikke ved omprøver. Anmeldelse skal ske af hensyn til Beredskabsstyrelsens mulighed for at føre tilsyn med
kurset. Anmeldelsen skal, medmindre andet er aftalt med Beredskabsstyrelsen, ske
med en e-post pr. kursus til BRS-KTP-BFO-BFP-ADR@brs.dk under anvendelse af en epost-skabelon, der er udarbejdet af og rekvireres hos Beredskabsstyrelsen (BRS-KTPBFO-BFP-ADR@brs.dk).

4.2.

Kursusudbyderen skal senest den sidste hverdag før første kursusdag informere Beredskabsstyrelsen med e-post til BRS-KTP-BFO-BFP-ADR@brs.dk om ændringer til de i
medfør af pkt. 4.1 afgivne oplysninger, herunder hvis kurset aflyses. Hvis det kan
godtgøres, at det efter den sidste hverdag før første kursusdag er nødvendigt at træffe
beslutning om en ændring i forhold til de afgivne oplysninger, skal information herom
gives øjeblikkeligt.

4.3.

Der må maksimalt deltage 30 kursister pr. instruktør. Beredskabsstyrelsen anbefaler,
at der ved gennemførelsen af de individuelle praktiske øvelser er en instruktør for hver
10 kursister.
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4.4.

Adgangsbetingelse for deltagelse i et grundkursus eller et integreret heldækkende kursus i den grundlæggende uddannelse er som minimum et kørekort til traktor/motorredskab. Adgangsbetingelse for deltagelse i et specialiseringskursus i den
grundlæggende uddannelse er som minimum et kørekort til traktor/motorredskab og
et gyldigt ADR-bevis omfattende grundkursus. Adgangsbetingelse for deltagelse i et
repetitionskursus er som minimum et kørekort til traktor/motorredskab og et gyldigt
ADR-bevis omfattende det kursus/de kurser, som ønskes repeteret.

4.5.

Kursusudbyderen skal, forinden anmeldelsen af kurset til Beredskabsstyrelsen, jf. pkt.
4.1, have sikret sig, at adgangsbetingelserne, jf. pkt. 4.4, er opfyldt.

4.6.

Kursisternes identitet skal bekræftes ved forevisning af billedlegitimation ved kursets
begyndelse.

4.7.

Kursusstedet skal være beliggende i Danmark. Beredskabsstyrelsen skal på et hvilket
som helst tidspunkt af et kursus og uafhængigt af instruktøren have mulighed for adgang til kursusstedet. Kurser skal således afholdes på steder, som der er fri adgang til,
eller hvor der er en døgnbemandet adgangskontrol, som på forhånd er indforstået med
at tillade repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen adgang mod forevisning af legitimation.

4.8.

Kurser af flere dages varighed skal afholdes over flere på hinanden følgende dage,
medmindre andet er anført i uddannelsesprogrammet, jf. dog pkt. 4.9 og 4.10.

4.9.

Uanset pkt. 4.8 må kursusdagene på kurser af flere dages varighed afholdes over flere
ikke på hinanden følgende dage, såfremt disse dage fordeler sig over en periode på
højst 16 dage, og såfremt den efter en kursusfridag beliggende del af kurset indledes
med en repetition af emnerne fra den før kursusfridagen beliggende del af kurset, jf.
dog pkt. 4.10. Denne repetition skal have en varighed af mindst 1 lektion, der skal
lægges til den som minimum påkrævede varighed af kurset, der følger af pkt. 3.1.

4.10.

Uanset pkt. 4.8 og 4.9 må kurser af flere dages varighed afbrydes, såfremt den samlede afbrydelse for hele kurset er af højst 2 dages varighed.

4.11.

Uanset pkt. 1.6 og 3.4, accepterer Beredskabsstyrelsen, at kursusudbyderen i forbindelse med gennemførelsen af et kursus beslutter at foretage mindre fravigelser i varigheden eller det faglige indhold af en given lektion i forhold til det godkendte uddannelsesprogram, hvis det sker for at give kursisterne det fulde udbytte af undervisningen. Øvrige bestemmelser skal fortsat opfyldes, herunder at den samlede varighed af
hver kursusdel, den samlede varighed af de individuelle praktiske øvelser, og antallet
af kursusdage og lektioner, jf. afsnit 3, samt det samlede faglige indhold af hver kursusdel, jf. afsnit 2, fastholdes.

4.12.

Instruktører og kursister skal være til stede i hele undervisningstiden. Hvis kursisterne
opdeles i to hold med henblik på opfyldelse af anbefalingen i pkt. 4.3, tillades det ene
hold kursister dog uden tilstedeværelsen af en instruktør at løse øvelsesopgaver samlet
på kursusstedet, for at det andet hold kursister samtidig kan få det fulde udbytte af
deres praktiske øvelser.

4.13.

Undervisningen skal foregå på dansk med danske undervisningsmaterialer. Kursusudbyderen er ansvarlig for, at undervisningsmaterialerne er tilpasset den til enhver tid
gældende lovgivning. Det undervisningsmateriale, som er nødvendigt for kursistens efterfølgende virke som chauffør, f.eks. opslagshåndbøger, skal overdrages til kursistens
ejendom.

4.14.

Ved eventuel afholdelse af prøveeksamen skal de af Beredskabsstyrelsen udarbejdede
prøveeksamensopgaver anvendes. Eventuelle øvrige øvelsesopgaver skal være forskellige fra de af Beredskabsstyrelsen udarbejdede eksamensopgaver. Øvrige øvelsesopgaver kan f.eks. stilles som åbne spørgsmål.

4.15.

Der skal i undervisningen som minimum anvendes virkelige eksempler på faresedler,
orange fareskilte og UN-godkendt emballage samt det til køretøjet hørende sikkerhedsudstyr.

4.16.

Interaktiv computerbaseret undervisning kan på Beredskabsstyrelsens nærmere vilkår
anvendes som et supplement til øvrige undervisningsmetoder, dog under iagttagelse af
pkt. 4.12.

5. INSTRUKTØRER
5.1.

Instruktører på såvel den praktiske som den teoretiske del af uddannelsen skal have
erfaring og uddannelse, så pågældende er kvalificeret til at virke som instruktør. Instruktører til den teoretiske del af uddannelsen bør i den forbindelse have praktisk erfaring inden for godstransport. Instruktører skal have et godt kendskab til og tage
hensyn til udviklingen i forbindelse med regelsætningen og uddannelseskrav i relation
til vejtransport af farligt gods.

5.2.

Instruktører skal godkendes og registreres af Beredskabsstyrelsen på baggrund af en
skriftlig ansøgning fra kursusudbyderen eller instruktøren. Der kan søges om at blive
godkendt som instruktør til den teoretiske del af uddannelsen, de praktiske øvelser i
brandslukning, de praktiske øvelser i førstehjælp eller flere af delene. Ansøgninger skal
indsendes som almindelig postforsendelse eller som krypteret e-post. Der skal, hvis
det er relevant for ansøgningen, vedlægges dokumentation for pkt. 5.4, 5.6 og 5.7.

5.3.

Instruktører skal, således at undervisningen kan foregå på dansk, jf. pkt. 4.13, kunne
tale dansk.

5.4.

Instruktører skal have en voksenpædagogisk grunduddannelse eller anden relevant
pædagogisk erfaring, specielt inden for voksenundervisning eller instruktørvirksomhed.

5.5.

En person, der ønsker godkendelse som instruktør, og som ikke på ansøgningstidspunktet opfylder kravet i pkt. 5.4, kan erhverve relevant pædagogisk erfaring ved deltagelse som medhjælpende instruktør i mindst to farligt gods chaufførkurser, der som
minimum omfatter et grundkursus i den grundlæggende uddannelse.

5.6.

Instruktører til den teoretiske del af uddannelsen skal være eksaminerede sikkerhedsrådgivere.

5.7.

Instruktører i individuelle praktiske øvelser i brandslukning skal have gennemgået
Holdleder Brand eller tilsvarende uddannelse . Instruktører i individuelle praktiske
øvelser i førstehjælp skal have bestået og vedligeholdt instruktørkursus i førstehjælp.
Instruktører i individuelle praktiske øvelser i brandslukning og førstehjælp kan alternativt have gennemgået og bestået et instruktørkursus i henhold til Beredskabsstyrelsens
vejledende uddannelsesplan for instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods
chaufføruddannelsen, jf. bilag 2.

5.8.

Kursusudbyder eller instruktør skal løbende fremsende dokumentation for, at instruktøren er eksamineret sikkerhedsrådgiver, jf. pkt. 5.6, medmindre eksaminationen er
forestået af Beredskabsstyrelsen. Kursusudbyder eller instruktør skal endvidere løben-
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de fremsende dokumentation for, at instruktøren, hvor påkrævet, har vedligeholdt de i
pkt. 5.7 nævnte kurser.

6. AFHOLDELSE AF EKSAMEN OG UDSTEDELSE AF BEVIS
6.1.

Kursusudbyderen skal følge Beredskabsstyrelsens bestemmelser om afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser.

6.2.

Det følger heraf, at eksamen skal afvikles i et online eksamenssystem kaldet Multitest.
Kursusudbyderen skal til brug herfor stille en eksamensplads med en computer med
den nødvendige standard software og opkobling til internettet samt et sæt hovedtelefoner til rådighed for hver kursist. Eksamenspladsen skal være med tilstrækkelig bordplads til de tilladte hjælpemidler.

6.3.

Det følger endvidere, at kursusudbyderen til indsendelse af oplysninger til brug for Beredskabsstyrelsens udstedelse af ADR-kursusbeviser skal anvende Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens online bevisadministrationssystem (BAT systemet). Hver udbyder får
stillet et kamera og en underskriftsplade til rådighed. Kursusudbyderen skal sikre, at
der anvendes en computer med den nødvendige standard software og opkobling til internettet, forestå installation i henhold til gældende installationsvejledning og sikre adgang til systemet via NemID.

6.4.

For så vidt angår databeskyttelsesreglerne er kursusudbyderen selvstændig dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i relation til kurser. Beredskabsstyrelsen
er dataansvarlig for personoplysninger, når disse er indtastet i eksamenssystemet Multitest og i bevisadministrationssystemet BAT.

7. IKRAFTTRÆDEN
7.1.
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Bestemmelserne træder i kraft den 1. februar 2020.

BILAG 1
KRAV TIL VARIGHED AF UNDERVISNINGEN PÅ DE FORSKELLIGE TYPER AF FARLIGT GODS CHAUFFØRKURSER.
Den mindste varighed af undervisningen
(antal lektioner af 45 minutter)
I parentes angives fordelingen på hhv. grundkursus og de enkelte specialiseringskurser i
nævnte rækkefølge
Kursustype

Del

Grundlæggende

Repetition

Grundkursus

Teoretisk:

18

9

Praktisk:

3

3

Teoretisk:

22 (18+4)

13 (9+4)

Praktisk:

3 (3+0)

3 (3+0)

Teoretisk:

22 (18+4)

13 (9+4)

Praktisk:

3 (3+0)

3 (3+0)

Teoretisk:

30 (18+12)

15 (9+6)

Praktisk:

4 (3+1)

4 (3+1)

Teoretisk:

26 (18+4+4)

17 (9+4+4)

Praktisk:

3 (3+0+0)

3 (3+0+0)

Teoretisk:

34 (18+4+12)

19 (9+4+6)

Praktisk:

4 (3+0+1)

4 (3+0+1)

Teoretisk:

34 (18+4+12)

19 (9+4+6)

Praktisk:

4 (3+0+1)

4 (3+0+1)

Grundkursus, klasse 1, klasse 7 og

Teoretisk:

38 (18+4+4+12)

23 (9+4+4+6)

tank

Praktisk:

4 (3+0+0+1)

4 (3+0+0+1)

Tank

Teoretisk:

12

-

Praktisk:

1

Klasse 1

Teoretisk:

8

-

Klasse 7

Teoretisk:

8

-

Grundkursus og klasse 1

Grundkursus og klasse 7

Grundkursus og tank

Grundkursus, klasse 1 og klasse 7

Grundkursus, klasse 1 og tank

Grundkursus, klasse 7 og tank
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BILAG 2 BEREDSKABSSTYRELSENS VEJLEDENDE UDDANNELSESPLAN FOR INSTRUKTØRKURSUS I BRAND OG FØRSTEHJÆLP TIL FARLIGT GODS CHAUFFØRUDDANNELSEN
FORMÅL:
Formålet med kurset er:
-

at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet
for at være en god og troværdig underviser fagligt i elementær brandbekæmpelse i forbindelse
med transport af farligt gods,

-

at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet
for at være en god og troværdig underviser fagligt i førstehjælp i forbindelse med transport af
farligt gods og

-

at deltageren får udviklet sine kompetencer i at forberede og gennemføre undervisningen i
elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods chaufføruddannelsen.

INDHOLD:
Kurset indeholder:
-

elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods,

-

førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods og

-

”elev som instruktør”.

TID:
3 dage

ANTAL DELTAGERE:
Maksimum 4 deltagere pr. lærer

DELTAGERFORUDSÆTNINGER:
Forudsætningerne for deltagerne er:
-

at deltagerne skal have en voksenpædagogisk grunduddannelse eller anden relevant pædagogisk erfaring, specielt inden for voksenundervisning eller instruktørvirksomhed,

-

at deltagerne inden for det seneste år skal have gennemført et kursus i elementær brandbekæmpelse af minimum 3 timer og
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-

at deltagerne inden for det seneste år minimum skal have gennemført Dansk Førstehjælpsråds
førstehjælpsmoduler Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende førstehjælp og Genoplivning med
hjertestarter.

BEDØMMELSE:

Læreren skal kontinuerligt igennem hele kursusforløbet vurdere hver enkelt kursist (eventuelt ved
brug af en læringslog). Læreren udleverer bevis ved vurderet tilfredsstillende gennemførelse (deltageren honorerer målkravene) eller udleverer ikke bevis, men en konstruktiv kort skriftligt feedback til deltageren om, hvad deltageren skal arbejde videre med for at kunne komme på et nyt
kursus og gennemføre dette succesfuldt.

BEVIS:
Beviset udstedes af læreren eller organisationen, hvor læreren er ansat.
Beviset skal indeholde:
-

deltagerens navn,

-

deltagerens personnummer,

-

oplysning om, at instruktørkurset er gennemført i overensstemmelsen med Beredskabsstyrelsens vejledende uddannelsesplan for instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods
chaufføruddannelsen,

-

bevisets udløbsdato,

-

hvem beviset er udstedt af,

-

datoen for udstedelse og

-

lærerens underskrift

Gyldighedsperioden for beviset er 5 år.
Bevisets gyldighed kan forlænges for en ny 5-årig periode, såfremt indehaveren inden for det sidste år før bevisets udløbsdato har gennemført et repetitionskursus tilfredsstillende. Repetitionskurset skal minimum have en varighed af 1 dag. Foruden at blive opdateret fagligt skal deltageren
i repetitionskurset gennemføre undervisning i et på forhånd givet emne i elementær brandbekæmpelse eller førstehjælp og få feedback analogt med nærværende lektionsoversigts dag 2 eller
3.

LÆRERE:
Lærerne skal have gennemgået og bestået:
-

uddannelsen som førstehjælpsinstruktør i regi af Dansk Førstehjælpsråd eller tilsvarende førstehjælpsfagligt uddannelsesniveau, og
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-

uddannelse som ”Holdleder Brand” eller tilsvarende uddannelse, og

-

Hjælpeinstruktør/Voksenpædagogisk Grunduddannelse eller tilsvarende pædagogisk underviseruddannelse for de tilfælde, hvor den ikke er indeholdt i ovenstående uddannelsesforløb
(holdlederuddannelser og førstehjælpsinstruktøruddannelsen i regi af hhv. Beredskabsstyrelsen og Dansk Førstehjælpsråd).

LEKTIONSOVERSIGT:

DAG

LEKTIONER

INDHOLD

1

½

Velkomst, præsentation, kursusmål, krav til deltagerne, bedømmelse og
kriterier for udstedelse af bevis, forventningsafstemning, kursusforløb og
afklarende spørgsmål.

2

3½

Elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods.

4

Førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods.

4

”Elev som instruktør” – forberedelse til undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods.

4

”Elev som Instruktør” – gennemførelse af undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods.

3

31/3

”Elev som instruktør” – forberedelse til undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods.

4

”Elev som Instruktør” – gennemførelse af undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods.

2

/3

Evaluering af kursus, udlevering af kursusbevis og afsluttende spørgsmål.

En lektion har en varighed på 45 minutter. Der skal afsættes tid til pauser efter hver lektion af
tilstrækkelig varighed til, at kursisterne får det fulde udbytte af undervisningen. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at hver pause har en varighed på minimum 10 minutter, og at der afsættes tid til
en spisepause af 30 minutters varighed, hvor dette er relevant.
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