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Højderedningsberedskab indsat på JYSK højlager
Den nye uddannelse i højderedning kom i
brug, da 600 kvadratmeter tag røg af JYSK
højlager i Uldum under orkanen 28. oktober
2013.
Paller kilede sig fast mellem de 40 meter
høje reoler. Der var kun én måde af få pallerne bragt på plads igen. Svaret: Højderedning.
Se videoreportage. Klik her

Opdaterede vejledninger til brug under indsats
Vejledningerne herunder er ”2014” opdaterede:







Vejledning i håndtering af brand i fyrværkeri.
Vejledning om indsats i forbindelse med solcelleanlæg
Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand
Vejledning om indsats på brinttankstationer
Vejledning om indsats ved uheld med elkøretøjer

Vejledningerne kan downloades
Kom til samlingen af publikationer. Tryk her

Ny holdlederuddannelse — 1 +2 +2 uger — få forklaring
Holdlederuddannelsen er på i alt fem uger. En uge med fælles uddannelse, hvor lovgivning,
psykiske reaktioner, sikkerhed mm. er pensum. Så er der to gange to uger, hvor det handler
om beredskabsfaglig uddannelse, brand, redning, kemikalieindsats, frigørelse mm.
VIDEO: Se video om Holdlederuddannelsen.
Tag selvtest og se om du er klar til Holdlederuddannelse
Holdlederuddannelse er lavet i samarbejde mellem Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund, FALCK og Beredskabsstyrelsen. Holdlederuddannelse klæder dig på til dagligdagens ulykker.

Download videoerne fra YouTube — se her hvordan
Denne video viser en ny måde at downloade videoer

Opdateret liste med videoer på Beredskabsstyrelsens hjemmeside
Videoer er listet op under emner. Så er de lettere at finde.

Kurser med ledige pladser
Voksenpædagogisk Grunduddannelse: Du lærer om formidling, pædagogik og læring, samt ny
inspiration til at arbejde med egen undervisning. 5. – 9. maj 2014
Frigørelsesteknik og -taktik, let - Du lærer frigørelsesmetoder, opgavefordeling og ledelse. Du
lærer om særlige risici og sikkerhed på skadestedet og om samarbejdet med ambulancepersonellet.
31. marts – 2. april 2014
Brandteknisk Grunduddannelse: Du lærer at varetage brandsyn på udvalgte objekter og lave
sagsbehandling. Du får faglighed, så du kan manøvrere i og afgrænse dit kompetenceområde i
myndighedsrollen.
17. – 21. februar + 10. – 13. marts + 31. marts – 3. april 2014
Brandforløb og overtænding: Du opnår kvalifikation til at virke som instruktør i overtænding og
brandforløb under anvendelse af overtændingscontainer.
7. – 19. marts 2014
Kollegastøtte, Rits: Du får metode til psykologisk stress- og krisebearbejdning, og henvisning
til professionel hjælp, kollegastøttenetværk mm.
24. – 28. marts + 7. – 11. april 2014
Kollegastøtte, vedligeholdelse: Opdatering af det teoretiske grundlag for kollegastøtte, Opdatering af de anvendte metoder til kriseintervention, Øvelser i håndtering af individ- og grupperelationer samt Supervision af gennemførte interventioner
23. – 25. april 2014
Kursuskatalog - Få overblik over alle kurser.
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