Stor søgning til kurset Samfundets Beredskab
Der er så stor søgning, at kurset udvides fra normalt 24 kursister, til 28 på næste kursus
I beredskabsforliget 2013 – 2014 fremgår det at: ”samfundets krisestyringskapacitet skal udvikles og prioriteres”, således at
”myndigheder og andre relevante aktører er bedre rustet til at foretage den overordnede styring og koordination under ekstraordinære
hændelser”.
”Noget tyder på at der lyttes til politikkerne med den store søgning til
kurset. Det vidner også om, at myndigheder m.fl. er meget opmærksomme på at få kompetenceudviklet de medarbejdere, som skal indgå
i krisestyringsfunktioner og i samarbejdet med de lokale beredskabsstabe” fortæller kursusleder Allan P. Stenbye
Næste kursus i Samfundets Beredskab er planlagt til d. 7.-9. oktober,
så tilmeld dig allerede nu. Læs mere om kurset her
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Kollegastøtte, Rits
8. – 12. april +
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Ammoniaks egenskaber — fire forsøg
VIDEO: Se fire forsøg, der viser ammoniaks egenskaber. Viden
der kan bruges under indsats
Flydende ammoniak koger ved minus 33 grader. Det faktum har stor
betydning for indsatsmandskabet.
Ammoniak opbevares ved at tryk på 8,8 bar, og trykket kan bruges
ved omladning.

Tilmelding til kursus
Se samlet kursusoversigt

Se video med de fire forsøg.
KORT NYT

Præsentationer og video
fra ”Temadagen, brandsikkerhed i nye teknologier”

Jordskælv, flystyrt og oversvømmelser
ramte Tinglev 25.—28. januar 2013

Du finder video og præsentationer
fra ”Temadag om brandsikkerhed
ved nye teknologier” ved at trykke
her.

Beredskabsstyrelsen leverede set-up, faciliteter og knowhow,
da EU holdt USAR træning i Tinglev

Links til sider om uddannelse:

Hele bydele var sunket i grus. Hundredvis var fanget i ruinerne og
behovet for hjælp var enormt, da USAR hold fra Island og England var
i Danmark for at træne deres USAR hold. (Urban Search And Rescue)

Uddannelse generelt
Her læser du om uddannelse på
Beredskabsstyrelsens hjemmeside

Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev er et af de få steder i
verden, hvor hele byområder kan ”forvandles” til katastrofeområder
og, hvor flere USAR hold kan indsættes samtidigt under realistiske
forhold.

Undervisningsmateriale
På siden her bestiller du lærebøger,
og andre undervisningsmaterialer

Se video med faciliteter og muligheder for USAR træning
Se præsentationsvideo om Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole

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

Video fra EU øvelsen

Beredskabsplaner skal øves — Øvelser gør forskellen
Beredskabsplaner skal øves
På kurset ”øvelsesplanlægning i samfundets beredskab” udvides jeres horisont, kompetencer og viden, og du
og dine kollegaer bliver meget bedre til at planlægge, gennemføre og evaluere øvelser.
Næste kursus er 13.—15. marts 2013, og der er stadig ledige pladser.
Læs mere om kurset

