Uddannelsesnyt
Uddannelser og øvelser gennem 75 år
Det Civile Luftværn blev oprettet 1. maj 1938.
Formål, at uddanne brand– og redningsfolk der kunne beskytte
civilbefolkningen i danske byer ved angreb.
Uddannelsen i starten:
Civilbeskyttelses (CB) —
mandskabets uddannelse bestod
af en 14-dages basisuddannelse,
der var fælles for alle CB'ere.
Herudover fik de en kort specialuddannelse, der rettede sig mod
den gren, som de skulle gøre
tjeneste inden for – f. eks.
brandtjenesten, sygehustjenesten e.l.
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LEDIGE PLADSER

De første værnepligtige til Civilbeskyttelsen blev indkaldt 30. august
1939. Foto: www.hammel-billeder.dk

I 1944 måtte der ændres på CBuddannelsen, da man fra tysk
side mente, at der i uddannelsen
indgik øvelser af militær natur
bl.a. i form af længere marchture.
Kilde: HSB

Civilbeskyttelse på øvelse i Esbjerg
Kilde: HSB

KONTAKT

Meget har ændret sig. I dag er
der knap så meget ”kæft—trit og
retning” i uddannelserne.

Frigørelsesteknik og –taktik
1. – 3. juli 2013
Frigørelsesteknik og –taktik, tung
17. – 19. juni 2013
Indsatsledelse, Beredskabsfaglig del
27. maj – 7. juni 2013 + 17. – 28.
juni 2013
Indsatsledelse, Tværfaglig del
27. – 31. maj 2013 + 10. – 21. juni
2013
Røgdykkerinstruktør
21. – 23. maj 2013
Brandslukningsteknik og –taktik
13. – 14. juni 2013

Ni måneders uddannelse
I dag er værnepligtsuddannelsen
på ni måneder. Indtil den ny ni
måneders uddannelse er fuldt
implementeret, melder nuværende værnepligtige sig frivilligt til
at forlænge tjenesten.
”Det er en super fed uddannelse” siger Chris og Caroline, som
frivilligt har forlænget værnepligten med én måned.
”Vi gør det gerne igen, Også selvom det nu er ni måneder” siger de
samstemmende.
Se video interview med Chris og Caroline

75 år efter det hele startede er uddannelse og øvelser stadig
fundamentet i katastrofeberedskabet.

Hvis du er hurtig, så
kan du lige nå, at komme med på temadagen om risici ved
brande og ulykker med el-biler, brintbiler, solcelleanlæg og
brinttankstationer. 2. maj i Aarhus.
Læs mere og tilmeld dig her—Se programmet her

Tilmelding til kursus
Se samlet kursusoversigt

KORT NYT

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.

Beredskabsstyrelsens uddannelser - Viden, der virker

