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Brandfolk skal som et supplement til Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 undervises i brug af personligt beskyttelsesudstyr ved indsatser i røgfyldte miljøer.
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Det nye element i uddannelsen betyder, at deltagerne skal gennemgå
relevante branchevejledninger og gældende interne retningslinjer om
sikringen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø for brandfolkene.
Hensigten er at sikre, at indsatsmandskabet reducerer kontakten med
evt. kræftfremkaldende partikler så meget som muligt ved arbejdet i
røgfyldte miljøer.

KONTAKT

Send en mail til redaktionen
Tilmelding

LEDIGE PLADSER

Der er endnu ikke påvist nogen entydig sammenhæng mellem en øget
kræftrisiko og brandbekæmpelse, men initiativet er iværksat for at
være på den sikre side.

Bygninger og brand i perioden 26.
– 30. august 2013

Find supplementet her

Frigørelsesteknik og –taktik, tung i
perioden 5. – 7. august 2013
Frigørelse – kæderedning i perioden
28. – 29. august 2013
Holdleder som teknisk leder i perioden 12. – 16. august 2013
Brandslukningsteknik og –taktik i
perioden 13. – 14. august 2013

9 måneders værnepligtige får en bred vifte af uddannelser
I starten gennemføres en kommunal brandmandsuddannelse og en
specialuddannelse inden for det statslige redningsberedskab. Herefter
er uddannelsen målrettet opgaveløsningen i det statslige redningsberedskab. Den værnepligtige skal kunne:








Løse specialiserede CBRN-opgaver. (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear)
Indgå på HazMat-teams. (Farlige stoffer)

Kollegastøtte RITS (Trin 1. – 4.) i
perioden 12. – 16. august + 26—30
august 2013
Beredskabsplanlægning –plan for
fortsat drift i perioden 19. – 20.
august + 10. oktober 2013
Indsatsleder Fly i perioden 16. –
27. september 2013
Kursuskatalog

Løse rednings- og eftersøgningsopgaver i vand.
Virke inden for stabs- og kommunikationsområdet.
Løse redningsopgaver af høj kompleksitet og sværhedsgrad.
Det sidste gøres ved, at gennemføre en national uddannelse
inden for Urban Search and Resque – USAR.
Endvidere er der mulighed for en uddannelse som teknisk arbejdsleder, ligesom den statslige specialuddannelse inden for
brandområdet er udvidet med en særlig uddannelse (STCW) til
slukning af brand i skibe.

De 9 måneders uddannelse er struktureret og planlagt med baggrund i
en analyse af Beredskabsstyrelsens operative opgaver, herunder gennemførte assistancer og de risici samfundet står over for. Læs mere.

KORT NYT

Sankt Hans—husk reglerne for afbrænding.
OBS spot på Danmarks Radio gør
opmærksom på reglerne vedr.
afbrænding af Sankt Hans bålet
Læs reglerne her
Se OBS spot

Højsæson for ukrudtsbrændere

Danske myndigheder skal lære af Oslo og
Utøya
Det er vigtigt at omsætte erfaringer fra ulykker og øvelser til justeringer af beredskabet. Det var en af pointerne i den norske evaluering af Breivik-angrebet den 22. juli 2011. En ny national øvelsesvejledning skal hjælpe med til det.
Læs mere her

Sommeren er over os, det samme
er ukrudtet. Ukrudtsbrændere bruges i kampen mod ukrudtet.
Ukrudtsbrændere er hvert år årsag
til ca. 200 brande.
Se OBS spot
Se temaside med gode råd
Ovenstående undervisningsvideoer og
temasider kan med fordel bruges til undervisning af borgere og institutioner i
kommunerne. Del gerne links.

Værnepligtige bliver forebyggelses ambassadører

Få National øvelsesvejledning her
Årets øvelsesseminar i Dalum, handlede netop om læringen af
øvelser.
Hvis øvelser skal gøre en forskel og udvikle beredskabet skal vi lære
af dem og særligt skal læringen forankres og nyttiggøres i organisationerne. En række indlægsholdere, som eksempelvis fra Amager og
Hvidovre hospitaler delte deres erfaringer med læring efter øvelser,
som de har arbejdet målrettet med.
Jan F. Hansen fra konsulentfirmaet Practicum, holdt et indlæg om,
hvordan man kan sikre forankring af læring fra uddannelse og øvelser. Endelig blev deltagerne også præsenteret for den nye nationale
øvelsesvejledning og et nyt værktøj kaldet ”Skrivebordsøvelser”, som
snarligt vil være tilgængeligt via øvelsesforum.dk.

Videospots, foredrag, radio, plakater. Mulighederne er mange når
værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen laver materialer til undervisning
i forebyggelse. Fordelen ved, at lade
værnepligtige selv lave deres undervisningsmaterialer er, at der
sker en udvikling, og at det er unge
der ”taler” til unge.
Se video lavet af værnepligtige i
Herning

Via siden her, kan du finde oplæggene
Der deltog 150 engagerede øvelsesplanlæggere i øvelsesseminaret

Links til sider om uddannelse:

VIDEO:

Uddannelse generelt
Her læser du om uddannelse på
Beredskabsstyrelsens hjemmeside

Vedligeholdelsesuddannelse af Indsatsledere FLY

Undervisningsmateriale
På siden her bestiller du lærebøger,
og andre undervisningsmaterialer

Kurset tager udgangspunkt i kursisternes virkelighed.
Se video: TRYK HER
UddannelsesNyts erhvervspraktikant lavede video om brandøvelsesflyet, kaldet Mock-Up. Se videoen

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

