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Husk at du kan benytte Beredskabsstyrelsens øvelsesanlæg, klasseog mødelokaler og indkvartering til beredskabsfaglige møder, seminar, uddannelser, øvelser og lignende.
Hvis du eller din arbejdsplads arbejder med beredskab og kan have
glæde af faciliteterne, så kontakt Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole
eller Kursuscenter Snekkersten.
Se præsentationsvideo fra Tinglev

Tilmelding

LEDIGE PLADSER

Øvelsesplanlægning i samfundets
beredskab
14 – 16 maj 2012
Kollegastøtte – Vedligehold
8 - 10 maj 2012
Taktisk brandventilation
19 – 20 juni 2012
Frigørelsesteknik og –taktik, let.
29 – 31 maj 2012

Èt klik giver overblik over kurser og uddannelse i beredskabspsykologi
På linket her finder du alt, hvad der har med beredskabspsykologi at
gøre.
Det gør det let at finde rundt i udbud af uddannelse og kurser, og det
er også her kollegastøttenetværket har adgang til værktøjer.
Se interview med Henrik Lyng, psykolog i Beredskabsstyrelsen

VVUDD – Pædagogisk Sparring og
coaching
2 – 4 april 2012
VVUDD – Uddannelsesplanlægning
30 april – 3 maj 2012
VVUDD – certificering
7 – 8 maj 2012
Tilmelding til kursus
Se samlet kursusoversigt

Dilemmaøvelser — er en øjenåbner
”Det er noget af en øjenåbner” siger Ringsteds borgmester Niels Ulrich Hermansen efter 3 timers dilemmaøvelse.
Han og resten af direktionen
fik sat fokus på ledelsessamarbejde under en krise.
”Og det var en lærerig eftermiddag”, supplerer kommunaldirektør Jacob Nordby. Hør og se reaktioner på øvelsen. Klik her.
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Borgmester Niels Ulrich Hermansen
Kommunaldirektør Jacob Nordby
Beredskabschef Henrik Nilsson
Ulrik Keller, Øvelsessekretariatet

Redning med reb og taljer

KORT NYT

Det Centrale Øvelsesforum
Her finder du hjemmesiden med
mere om Det Centrale Øvelsesforum
Kontakt Det Centrale Øvelsesforum
HUSK: Øvelsesseminar den 9. maj
2012 på Ryes Kaserne, Fredericia.
Læs mere og tilmeld dig her

Links til sider om uddannelse:

Uddannelse generelt
Her læser du om uddannelse på
Beredskabsstyrelsens hjemmeside
Undervisningsmateriale
På siden her bestiller du lærebøger,
og andre undervisningsmaterialer
Videoer
Her finder du en række videoer.
Videoerne kan bruges til undervisning og information.
Brug reb og taljer til redning fra højder. Reb kan også bruges til at
aflaste redderens ryg, når en tung båre skal løftes ned gennem en
trappeopgang.
Se video om det her
Læs mere her
Rebredning er et 5 dages kursus i Tinglev.

Adgang for alle
Her kan du få tekst læst op.

