Fakta
Beredskabsfaglige kurser
De kompetencegivende beredskabsfaglige kurser er med til at sikre, at Danmark har et effektivt og kvalificeret beredskab til at beskytte samfundet i krisesituationer. Det viser en effektmåling blandt 477 kursister.
Beredskabsfaglige kurser medfører markant kompetenceudvikling

og forståelsen for, hvordan de forskellige dele af beredskabet fungerer.

Beredskabsstyrelsen gennemfører hvert år en effektmåling af de beredskabsfaglige kurser.

En anden vigtig effekt er, at kursisterne bliver bevidste
om andre kompetencebehov, hvilket er med til at skabe
en stærk motivation og interesse for mere uddannelse,
herunder også med frivillig deltagelse.

Den seneste måling viser, at de beredskabsfaglige uddannelser på en lang række områder øger kursisternes
viden og kunnen, både fagligt og personligt.
Kursisterne oplever en stor effekt af uddannelsesaktiviteten. Det gælder både den tilegnede faglige viden og
kompetence, en øget opmærksomhed på nye kompetencebehov, samt at de fleste får mod på mere uddannelse.
Denne effekt styrker i høj grad beredskabet.
Motiverede og velforberedte kursister
Kursisternes motivation for at deltage i de beredskabsfaglige kurser er meget høj:


88 % giver udtryk for, at de var meget motiverede
for kursusdeltagelsen.



92 % anfører, at de
følte sig forberedte.



73 % mener, at de
helt bestemt havde
forudsætninger for
at deltage.

Lidt under 40 % af kursisterne har deltaget i
mere end ét kursus.
Samlet set har 25 %
anvendt mere end 16
dage på kursusaktiviteter.
Uddannelse styrker
beredskabet
Uddannelse er en vigtig
del af at opretholde et
kvalificeret og effektivt
redningsberedskab, der
bygger på opdateret
faglig kompetence. Uddannelse styrker samtidig det faglige netværk
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66 % giver udtryk for, at kursusaktiviteten har styrket deres faglige netværk.



46 % oplever, at de har fået en bedre forståelse af
redningsberedskabet.



67 % har fået lyst til mere uddannelse.



58 % er blevet mere opmærksomme på nye kompetencebehov hos dem selv.

Denne positive tilbagemelding på kurserne øger således
mulighederne for at opretholde et stærkt og veluddannet
redningsberedskab.

De beredskabsfaglige kursers effekt

Jeg har anvendt min nye kompetence
Jeg har styrket mit faglige netværk
Jeg har fået en bedre forståelse af
redningsberedskabet
Jeg har fået lyst til mere uddannelse

Kurset har gjort mig opmærksom på
nye kompetencebehov hos mig selv
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Figuren viser andel af respondenter, der har svaret bekræftende på det stillede
spørgsmål
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Fakta
Side 2
Fakta om kursisterne
477 kursister har deltaget i målingen, der danner baggrund for informationerne. Alders- og uddannelsesmæssigt fordeler de adspurgte sig bredt. Den største gruppe
af kursisterne (39 %) er mellem 40-49 år.
De største gruppers primære beskæftigelse fordeler sig
således:


29 % er ansat i en privat virksomhed



33 % er ansat i en kommune

Kompetenceudvikling er i fokus hos ledelsen



28 % er ansat i staten

Forberedelsen og den efterfølgende støtte til at udfolde
og nyttiggøre de nye kompetencer i praksis er vigtig for
at fastholde og udvikle kompetencerne. Det er derfor af
stor betydning, at ledelsen involverer sig aktivt i medarbejderens kursusdeltagelse.



Resten er enten selvstændige, ansat i en region eller
har anden beskæftigelse.

Målingen viser, at de tidligere kursister generelt oplever
at deres leder interesserer sig for, hvad de har lært.


83 % af lederne kender til medarbejderens nye
kompetencer.



59 % af lederne er kommet med positiv respons
på de nye kompetencer.



64 % af lederne giver udtryk for, at deres medarbejder kan få mulighed for at anvende de nye
kompetencer.

Et af de områder, hvor der fortsat kan gøres mere for at
sikre en mere effektiv og kvalificeret udnyttelse af medarbejderens ressourcer, er i forhold til forberedelse. Hele
57 % af kursisterne angiver, at der ikke var en koordineret forberedelse fra arbejdsgiverens side før kursusaktiviteten. Langt størstedelen af kursisterne forbereder sig
dog på eget eller lederens initiativ

Vil du vide mere
Du kan få mere information om effektmålingens resultater på Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk,
hvor du kan læse rapporten om målingen i sin fulde
længde. Du er også velkommen til at kontakte Center for
Uddannelse, chefkonsulent Paw Feilbo Myrndorff, på tlf.
45 90 60 55 for nærmere information.

Effektmålingen viser, at der fortsat er et stort potentiale
for forbedring og styrkelse af læringseffekten, hvis arbejdsgiveren skaber rammerne for en mere systematisk
og gennemtænkt forberedelse.
En mere kvalificeret og effektiv
opgavevaretagelse
80 % af kursisterne mener, at deres beredskabsfaglige
kompetencer nyttiggøres i forbindelse med deres varetagelse af opgaver i beredskabet.
Det bekræfter, at de beredskabsfaglige kurser er med til
at sikre, at Danmark har et effektivt og kvalificeret beredskab til at beskytte samfundet i krisesituationer.
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