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Indsatsleder Fly — Vedligeholdelse — Video om kurset
19.—23. maj kører kurset ”Indsatsleder Fly—
Vedligeholdelse”.
Kurset bygger på så praksisnære oplevelser
som overhovedet muligt. Der arbejdes med
egne beredskabsplaner, og så er vidensdeling
kursister imellem vigtigt.
Se videoreportage. Klik her
Beredskabsstyrelsen gennemfører kurset for
Trafikstyrelsen

Uddannelse i udrykningskørsel
Tragiske ulykker i forbindelse med udrykningskørsel er baggrunden for, at Beredskabsstyrelsen
sætter fokus på udrykningskørsel, herunder på muligheden for at styrke videndelingen omkring
udrykningskørsel i det samlede redningsberedskab. Læs her
Landets AMU centre tilbyder uddannelse i udrykningskørsel. Du finder tid og sted for kurser på
Undervisningsministeriets hjemmeside. Tryk her
Beredskabsstyrelsen har sendt brev til landets kommuner om uddannelse i udrykningskørsel.
Se brevet her.

Holdlederuddannelse – reaktioner på kurset — video
De første kursister, der har gennemført den nye holdlederuddannelse, er netop blevet færdige.
”Eminent, struktureret og lærerigt” er nogle af de ord, kursisterne bruger om uddannelsen.
Mød kursisterne her.
Der er ikke krav om, at du skal have gennemført voksenpædagogisk grunduddannelse for at
komme på holdlederuddannelse.

Øvelsesseminar 2014—sæt x i kalenderen
Øvelsesseminar 2014 stiller skarpt på muligheden for at bruge Nationalt Risikobillede som
grundlag for arbejdet med beredskabsøvelser. Nationalt Risikobillede fremhæver 10 hændelsestyper, som alle medfører store konsekvenser for samfundet og for borgerne. Det er 10
hændelsestyper, som er værd at træne og øve. Hændelserne rammer bredt, og involverer offentlige og private aktører.
Gennem fælles forståelse af risikobilledet kan øvelser koordineres, planlægges og gennemføres, til glæde for beredskabet og samfundet.
Øvelsesseminar 2014 afholdes den 27. maj på Dalum Landbrugsskole, Odense
Læs mere her — og tilmeld dig her

138.299 minutters video vist fra YouTube kanal i 2013
I løbet af 2013 har Beredskabsstyrelsens YouTube kanal haft
78.605 visninger.
Uddannelsesvideoer er blevet set i 138.299 minutter. (2.305
timer)
Der vil fortsat komme videoer på kanalen

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
Voksenpædagogisk Videreuddannelse: Du får uddybet dine undervisnings– og pædagogiske
færdigheder, så du bliver endnu skarpere. Citat fra tidligere kursist: ”Et super godt og relevant
kursus. Begge vores instruktører var meget behagelige og fantastisk kompetente. Denne cocktail giver et kursus med 100 % udbytte for kursisten”. 14. – 16. april 2014
Øvelsesplanlægning i Samfundets beredskab: Du lærer at analysere din organisations behov
for at øve og anvende forskellige øvelsestyper. Og du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere øvelser. 16. – 18. juni 2014
Indsatsleder Fly, vedligeholdelse: Kurset bygger på så praksisnære oplevelser som overhovedet muligt. Der arbejdes med egne beredskabsplaner, og så er vidensdeling kursister imellem
vigtigt. 19. – 23. maj 2014
Kursuskatalog - Få overblik over alle kurser.
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