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Bliv tilmeldt overgangsuddannelse nu — efter 1. december er det for sent
Overgangsuddannelsen fortsætter i 2015, så alle kan nå at komme gennem uddannelsen. Men
du skal tilmeldes inden 1. december 2014. Folk der ikke er tilmeldt inden 1. december 2014
kan ikke indgå i indsatsledervagten efter 1. januar 2015. Tilmelding via dette link.

TEMADAG: Forskellighed i risikoopfattelse—hør og del
erfaringer med andre
12. november holdes dialogbaseret temadag om forskellige risikoopfattelser. Læs mere.
Temadagen holdes på Dalum landbrugsskole i Odense

Udbud af kurser frem til sommeren 2016
Beredskabsstyrelsens Kursuskatalog er blevet opdateret ved tilføjelse af en række nye kursusforløb, som afholdes ved Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i Snekkersten til og med første
halvår af 2016. Du kan finde og tilmelde dig kurserne via styrelsens Kursuskatalog.

Ledig plads på Brandteknisk Videreuddannelse i januar
2015 — næste ledige plads er i november 2015
Der er ledige pladser på kurset Brandteknisk Videreuddannelse til januar næste år. Og det kan
være en god idé at tilmelde sig kurset i januar, for næste kursus med ledige pladser, er først
til november 2015. Læs mere om Brandteknisk Videreuddannelse her

Netværk styrker videndeling om Beredskabskultur — Du
kan være med
”Ledelsen har et ønske om, at vi bliver bedre til beredskab, og får en bedre beredskabskultur”
fortæller Steffen Conradsen, Kriseberedskabschef, MAERSK LINE.
Steffen Conradsen fra Mærsk, og en række andre virksomheder og organisationer - private
såvel som offentlige - indgår i et netværk, hvor det handler om, at videndele erfaringer på
beredskabsområdet.
Se video
Beredskabsstyrelsen faciliterer netværket, der er en konkret udmøntning af anbefalinger fra
22. juli rapporten fra Norge og fra National Operativ Stab (NOST)

Brand– og redningsberedskab i Kosovo—se video
Otte Redningsspecialister fra Beredskabsstyrelsen driver brand- og redningsberedskabet i en
af NATOs lejre i Kosovo. I reportagen får du indblik i deres hverdag. Udover selve brand- og
redningsopgaverne, undervises lejrens beboere også i brandforebyggelse og elementær
brandbekæmpelse.
Se video her

Kurser med ledige pladser
Holdleder som teknisk leder: Som holdleder lærer du, at iværksætte en forsvarlig indsats på et
skadested, hvor det vurderes, at der ikke er behov for tilkaldelse af en indsatsleder.
24. – 28.november 2014
Overgangs uddannelse, beredskabsfaglig del: Målgruppen for overgangsuddannelsen er nuværende indsatsledere som har gennemført og bestået indsatslederuddannelsen før 1. januar
2009 og som også fremover skal varetage funktionen som indsatsleder.
17.—28 november 2014
Overgangs uddannelse, tværfaglig del: For at opretholde kompetencen til at kunne fungere
som indsatsleder redningsberedskab, skal kursisten gennemføre såvel den beredskabsfaglige
som den tværfaglige del af uddannelsen med et tilfredsstillende resultat.
01. – 05. december 2014
Brandteknisk Videreuddannelse/BVU: Du lærer selvstændigt at varetage brandteknisk sagsbehandling og at tilrettelægge, gennemføre og evaluere alle former for brandsyn. Du bliver klædt
grundigt på til sikkert at kunne udføre en bred vifte af opgaver og funktioner som sagsbehandler i en kommunal beredskabsforvaltning. Kurset giver dig en solid overbygning på de kompetencer, du har tilegnet dig på Brandteknisk Grunduddannelse.
12. – 16 .jan + 25. – 28. jan + 01. – 04. feb. 2015.
Kursuskatalog - Få overblik over alle kurser.
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