Uddannelse og øvelser på FKB’s årsmøde
Beredskabsstyrelsen er med på årsmødet i Foreningen af
Kommunale Beredskabschefer (FKB)
En af Beredskabsstyrelsens repræsentanter ved FKB’s årsmøde er
Ulrik Keller fra styrelsens Center for Uddannelse. Han vil blandt andet
fortælle om de nye brandtekniske uddannelser og om de mange muligheder, som Øvelsessekretariatet tilbyder.

KONTAKT
21. august 2012 # 32
UddannelsesNyt udgives af
Beredskabsstyrelsen, Center for
Uddannelse
tlf. 45 90 60 00.
Redaktør Søren Benthin
Send en mail til redaktionen
Tilmelding

VIDEO: Se video med Ulrik Keller
Årsmødet finder sted i Fredericia 22 - 24. august, hvor du kan møde
Ulrik Keller.

Hver femte består ikke overgangs– eller
indsatslederuddannelsen

LEDIGE PLADSER

Indsatsleder Fly
17—28. september 2012
Taktisk brandventilation
29—30 august 2012
Brandteknisk Grunduddannelse
17—21 sep. + 01—04 okt. + 09—12
okt. 2012

Cirka 20% af kursisterne på overgangs–
eller indsatslederuddannelsen kommer
ikke igennem første
gang.

Holdleder som teknisk leder
15—19. oktober 2012
Psykisk førstehjælp
05—07. dec. 2012
(Særlig kursuspris: 8.075,- kr.)

Nøglen til succes er
forberedelse.

Statistikken taler sit klare sprog. 20% af kursisterne på overgangs—
eller indsatslederuddannelsen består ikke første gang. Erfaringer
peger i retning af, at manglende forberedelse kan være årsagen til,
at nogle ikke kommer gennem uddannelsen.

Tilmelding til kursus
Se samlet kursusoversigt

VIDEO: Hør lærere og elever om deres erfaringer på uddannelserne.
KORT NYT

Nyt kursus i krisekommunikation
Hvordan kommunikerer
myndighederne med hr.
og fru Danmark i kritiske situationer? Hvordan rustes borgerne
bedst?

Let at downloade video
Det er let at downloade video fra
Beredskabsstyrelsens YouTube kanal.
VIDEO: Klik her og få vejledning i
download af video fra Beredskabsstyrelsens YouTube kanal.

Det er hovedpunkterne
i kurset
”Krisekommunikation”
Kurset indeholder bl.a. følgende:
- Situationsanalyse, konsekvensanalyser og operativ konsekvensanalyse
- Udvikling af information, handlingsanvisninger og varsling
- Samfundets kommunikationsberedskab
- Erfaringer fra andre hændelser
Læs mere her. Første kursus er 26—27 november 2012. Pris 7.000,kr.

Endnu friskere luft i Snekkersten

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.

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

Arbejdspladsmiljøvurderinger ved de fleste, hvad er. At der også foretages undervisningsmiljøvurderinger, er det nok de færreste, der ved.
Sommeren over er ventilationssystemet på Beredskabsstyrelsens Kursuscenter blevet udskiftet som et resultat af en undervisningsmiljøvurdering. Så nu er luften endnu friskere i Snekkersten.

Videoer
Her finder du en række videoer.
Videoerne kan bruges til undervisning og information.
Adgang for alle
Her kan du få tekst læst op.

