Kursus i beredskabsplanlægning

KONTAKT

Første kursus i 2013 er klar

1. november 2012 # 33

Du arbejder med din egen virksomheds/kommunes beredskabsplaner
under kurset. Det betyder, at der er fokus på dig og din virksomheds
beredskabsplaner.
Kurset består af to moduler. Mellem modulerne er der hjemmearbejde i netværk med andre.

Send en mail til redaktionen

Første kursusperiode i 2013:
Modul 1: 11-12/2, foregår i Snekkersten
Mellem modulerne hjemmearbejde i perioden 13/2-20/3
Modul 2: 21/3 i Snekkersten

UddannelsesNyt udgives af
Beredskabsstyrelsen, Center for
Uddannelse
tlf. 45 90 60 00.
Redaktør Søren Benthin

Tilmelding

LEDIGE PLADSER

Der udbydes flere kurser i løbet af 2013. Datoer meldes ud senere.
Læs mere om kurset her (Kursusprisen i 2013 er endnu ikke fastlagt)

Indsatsledelse, Tværfaglig del.
7 – 11 jan + 28 jan – 8 feb. 2013
Frigørelsesteknik- og taktik, tung.
3 – 5. december 2012
Samfundets beredskab
14 – 16. november 2012
Tilmelding til kursus

Vedligeholdelsesuddannelse Indsats for
2013

Se samlet kursusoversigt

KORT NYT

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse for 2013 ligger klar. Du finder
oversigten her.
Øvelserne er fleksible og smidige, og kan tilrettelægges, så de langt
hen af vejen opfylder lokale behov, og så der kan uddannes på manuelt- og på lederniveau.
Læs mere om mulighederne med vedligeholdelsesuddannelse.

Instruktører til kæderedning
Kæderednings eksperter fra Norsk Luftambulance har uddannet 7
danske instruktører til indsats med kæderedning.
Det betyder, at Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i fremtiden vil tilbyde kurser i kæderedning. I uge 47 løber et prøvekursus af stablen,
og når erfaringerne derfra er evalueret, udbydes kæderedningskurserne.
” Nordmændene har videreudviklet, og faktisk forenklet kæderedningsmetoden, i forhold til det vi kender”, fortæller Jacob Bolwinkel,
som er ansvarlig for frigørelsesområdet ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole
Kæderedning har været anvendt i Norge i ca. 10 år
Se video om kæderedning. Bemærk, at metoden er blevet forenklet
efter indslaget blev produceret.

Bliv bedre til at kommunikere i kriser
Undersøgelse viser, at
vi skal blive bedre til at
kommunikere.
I videoen her, kan du
høre Adjunkt Nina Blom
fra Roskilde Universitetscenter, uddybe undersøgelsen, og fortælle, hvad vi skal blive
bedre til.

Undervisningsvideo
om dekontaminering
Se hvordan køretøjer og materiel
renses, hvis det er blevet forurenet
med radioaktive partikler.
Se filmen her

Vejledning og video
omkring uheld ved
solcelleanlæg
Antallet er solcelleanlæg er eksploderet de sidste år.
Der er særlige forhold omkring uheld
i, eller ved solcelleanlæg, brand– og
redningsmandskab skal være opmærksom på
Find vejledning her
Se video 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

Nina Blom, Adjunkt. Foto: Søren Benthin

Kurset ”Krisekommunikation” indeholder bl.a. følgende:
- Situationsanalyse, konsekvensanalyser og operativ konsekvensanalyse
- Udvikling af information, handlingsanvisninger og varsling
- Samfundets kommunikationsberedskab
- Erfaringer fra andre hændelser

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

Læs mere her. Første kursus er 26—27 november 2012. Pris 7.000,kr.

TEMADAG: ”Brandsikkerheden i nye teknologier” - 14. januar 2013



Brandsikkerhed, sagsbehandling og indsatsrisici for redningsberedskabet
Status CE mærkning — eurocodes — MK-godkendelser — byggevaredirektiver — Danske Standarder og
nationale prøvninger.

TEMADAG d. 14. januar 2013 09:00—15:00
Sted: Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup, Kongressalen indgang 1.
Tilmelding: TRYK HER. Vælg mulighed 2. Ved kursusnavn, skriv ”Temadag—brandsikkerhed”.
Pris: 850,- kroner
Program annonceres snarest via www.brs.dk og andre medier.

Dialogbaseret arrangement med erfaringsudveksling. Sæt X i kalenderen!

