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Læring med effekt

Send en mail til redaktionen

”Kursisterne er mere tilfredse og rent praktisk har det kunne mærkes
på deltagernes engagement, og aflæses i bedre karakterer til eksamen” sådan siger Beredskabschef Niels Mørup, Nordsjællands Brandvæsen, om effekten af læringsprincipperne fra Voksenpædagogisk
Videreuddannelse fra Beredskabsstyrelsen
Læs mere om Voksenpædagogisk Videreuddannelse

Tilmelding

LEDIGE PLADSER

Brandforløb og overtænding
12.—14. marts 2012
Røgdykkerinstruktør
30. april—2. maj 2012
Samfundets beredskab
12.—14. maj 2012
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Ny uddannelse i brandteknisk byggesagsbehandling—uddannelse med praktik
Den nye uddannelse består af en grund– og en videreuddannelse.
”Med bestået Brandteknisk Grunduddannelse kan man behandle ca.
75% af kommunernes brandsynsobjekter”, vurdere kursusleder Flemming Jensen, Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse.
Gennemføres Brandteknisk videreuddannelse kan man gå alle brandsyn og foretage al brandteknisk sagsbehandling. Brandteknisk grundog videreuddannelse er hver især på tre uger. Der indgår praktikophold i begge moduler, hvor kursisterne går brandsyn med erfarende
folk.
Læs om Brandteknisk grunduddannelse
Læs om Brandteknisk videreuddannelse
Brandteknisk grunduddannelse er allerede helt booket i foråret. Der er
oprettet nye kurser i efteråret 2012 og i foråret 2013.

Positiv effekt af samarbejde med Det centrale øvelsesforum
87,1 %, af adspurgte i effektmåling siger, at samarbejdet
med Det centrale øvelsesforum
har haft positiv indvirkning på
øvelser.
”Vi er glade for, at så mange
bruger de værktøjer og ydelser
vi tilbyder, men der er stadig
plads til forbedringer”, siger
Ulrik Keller fra Øvelsessekretariatet.

Tilmelding til kursus
Se samlet kursusoversigt

KORT NYT

Vejledning om indsats
ved uheld i elbiler
I fremtiden kommer der flere el– og
hybridbiler på vejene.
Derfor har Beredskabsstyrelsen
lavet en vejledning i håndtering af
uheld i elkøretøjer. Læs vejledningen Klik her

Undervisningsvideoer
delt ind i temaer
På linket her finder du en oversigt
over forskellige undervisningsvideoer.
Videoerne er delt op i emner og du
kan linke direkte til hver enkelt video. Med RealPlayer kan de downloades

Screendump fra www.øvelsesforum.dk

Hør Ulrik Keller fortælle, om effektmålingen og hvad der kan gøres
bedre. Tryk her.
Besøg Det centrale øvelsesforum her

Stor ros til kursus i krisekommunikation
Sidst i december blev der
afholdt pilotkursus i
”Krisekommunikation”.
Tilbagemeldingerne er
gode. Her er hvad to af
kursisterne mener om
kurset:

Voksenpædagogisk
Videreuddannelse—læring og
refleksion
27. februar— 2. marts 2012

Vejledning om indsats
med spildevand
Forurenet spildevand, som eksempelvis efter skybrud, kan udgøre en
fare for indsatsmandskabet.
Vejledning skitsere de vigtigste forhold omkring smittefarer, mikroorganismer og kemiske farer. Vejledningen anviser forholdsregler for
indsatsmandskabet

Links til sider om uddannelse:
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Uddannelse generelt
Her læser du om uddannelse på
Beredskabsstyrelsens hjemmeside

”Det var 2 rigtig gode dage med god læring og refleksion omkring det
tværsektorielle myndighedsarbejde.”, siger Klaus Arboe Rasmussen,
Vicepolitiinspektør, Syd og Sønderjyllands Politi

Undervisningsmateriale
På siden her bestiller du lærebøger,
og andre undervisningsmaterialer

”Tak for et godt, inspirerende og lærerigt kursus i krisekommunikation
med borgerne.” udtaler Lars Elgård Pedersen, Pressechef, Kommunikation - Aarhus Universitetshospital

Videoer
Her finder du en række videoer.
Videoerne kan bruges til undervisning og information.

Kurset henvender sig til fagfolk, eksperter og operative personer fra
myndigheder og den civile sektor, som under kriser eller større hændelser skal arbejde med handlingsanvisninger og information.
De næste to kurser afholdes henholdsvis 13—14 juni og 18—19 oktober
2012

Adgang for alle
Her kan du få tekst læst op.

