Undervisning i Superligaen
Voksenpædagogisk videreuddannelse sender underviserne i
den absolutte Superliga
”Kursisterne flytter sig helt vildt og bliver til superinspirerende undervisere” fortæller studievært Cecilie Hother, der er lærer på kurset.
”Kursisternes niveau er meget højt og de vil også være attraktive for
andre virksomheder end Beredskabet” fortsætter Anette M. Pierce,
Learning Consultant, Leadership Development, Maersk Oil Human
Ressources, der er censor på uddannelsen.
Se indslag
Voksenpædagogiske Videreuddannelse udbydes i 2013. Du er allerede nu velkommen til at kontakte Beredskabsstyrelsen vedr. uddannelsen.
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Øvelsesplanlægning i samfundets
beredskab
20—22 august 2012
Taktisk brandventilation
29—30 august 2012
Bygninger og brand
13—17 august 2012
Tilmelding til kursus

Kursuscenter Snekkersten et godt mødested
Med kun 45 minutter til København, omgivet af skov og strand, er
Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i Snekkersten et godt sted til møder og seminarer.
Se præsentationsvideo

Se samlet kursusoversigt

KORT NYT

Vidste du,
at du gratis kan downloade en lang
række undervisningsmaterialer fra
Beredskabsstyrelsens hjemmeside?
På linket her finder du bestillingsliste til undervisningsmaterialer. En
del er gratis.

Nyt skæreanlæg til USAR kører på benzin
Benzin og ilt er hovedingredienserne i nyt skæreanlæg til brug for
USAR operationer, men det vil naturligvis også kunne bruges nationalt.
”Anlægget er meget lettere at bruge end almindeligt ilt og gas anlæg,”
fortæller Troels Thomsen, USAR specialist.
”Selv helt uerfarende vil kunne bruge PETROGEN anlægget, som det
hedder”, fortsætter han.
En af de helt store fordele er, at det kører på benzin i stedet for gas.
Og benzin kan skaffes alle steder i verden.
Se video om PETROGEN anlægget. Klik her
Under tv-optagelserne sprøjtede det med gnister mod kameraet. Var
det et øje der var blevet ramt, havde det været meget alvorligt.
Se optagelserne her

Præsentationer fra Øvelsesseminar

-

Beredskab i en uforudsigelig verden
Klimaforandringer nu og i fremtiden
Erfaring fra håndtering af oversvømmelser i Greve
Workshop om øvelser

Dette og meget mere var på dagsordenen på Øvelsesseminaret 9.
maj 2012 i Fredericia. Vi har samlet indlægsholdernes præsentationer
så du kan se/gense de spændende indlæg.
Få præsentationerne — klik 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.
Adgang for alle
Her kan du få tekst læst op.

