Fakta
Værnepligtsuddannelsen
Et af Beredskabsstyrelsens mål er at tilbyde en kompetencegivende værnepligtsuddannelse, der på én gang er både anvendelig, interessant, tidssvarende og nyttig for samfundet og redningsberedskabet. En måling blandt 269
tidligere værnepligtige viser, at Beredskabsstyrelsen fortsat lever flot op til
dette mål. Effekten har aldrig været højere.
Værnepligtsuddannelsen har en markant effekt

Stor faglig og personlig udvikling

Beredskabsstyrelsen gennemfører hvert år en effektmåling af værnepligtsuddannelsen.

Både på det faglige område og på det personlige plan
giver værnepligten en lang række fordele. Den værnepligtige får mulighed for at opbygge og udvikle mange
forskellige færdigheder og kompetencer, som er anvendelige i det civile liv, og som desuden er af væsentlig
samfundsnyttig karakter.

Den seneste måling viser, at værnepligtuddannelsen på
en lang række områder har en markant effekt på de
værnepligtiges viden og kunnen, både fagligt og personligt. Overordnet mener fire ud af fem værnepligtige, at
de har fået nye kompetencer og har styrket deres samlede kompetencer gennem værnepligten.


92 % oplever, at de har fået nye kompetencer, som
de kan bruge i det civile liv.



90 % mener, de har styrket deres samlede kompetencer igennem værnepligten.



60 % oplever, at de kan klare opgaver i dagligdagen
bedre på grund af værnepligtsuddannelsen.

Eksempelvis vurderer omkring 95 % af de adspurgte, at
de kan og vil yde mere kvalificeret førstehjælp i hverdagen, hvis behovet opstår, mens 86 % oplever personlig
udvikling igennem værnepligten.
Desuden gør 44 % mere for at holde sig i fysisk form end
før værnepligten, hvilket bidrager til en øget folkesundhed.

Den fag lig e effekt af væ rneplig ten
J eg kan brug e dele af væ rneplig ts uddannels en i det
c ivile liv
J eg g ør mere for at undg å, at der ops tår brandfarlig e
s ituationer
J eg har øg et min viden om og evne til at håndtere
brands lukning s opg aver
J eg ved, hvordan jeg s kal forholde mig , når en
tils kadekommen er fas tklemt
J eg omg ås farlig e s toffer med s tørre opmæ rks omhed end førhen
J eg kan yde mere kvalific eret førs tehjæ lp og vil g øre
det i dag lig dag en, hvis behovet ops tår
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Den pers onlig e effekt af væ rneplig ten
J eg har forbedret mine s amarbejds evner ig ennem
væ rneplig ten
J eg har oplevet pers onlig udvikling g ennem
væ rneplig ts uddannels en
J eg vurderer, at det s tore kørekort har g avnet mine
efterfølg ende jobmulig heder
J eg har opnået en bedre fors tåels e af, hvordan
redning s bereds kabet fung erer i Danmark
J eg er kommet i bedre fys is k form under
væ rneplig ten
J eg g ør mere for at holde mig i fys is k form end før
væ rneplig ten
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Forbedrede jobmuligheder
Værnepligtsuddannelsen giver de værnepligtige bedre
muligheder, når de efterfølgende søger videre i andre job
og uddannelse:


66 % har i deres jobsøgning henvist til, at de har
aftjent værnepligt i Beredskabet.



Mange har anvendt værnepligten til at søge arbejde
inden for brand/redning.



43 % har efterfølgende anvendt elementer fra uddannelsen i deres arbejde.



27 % angiver, at de har henvist til og anvendt dele
af uddannelsen i forbindelse med efterfølgende uddannelse.

Om de værnepligtige
269 tidligere værnepligtige har deltaget i effektmålingen,
der danner baggrund for informationerne. Deres uddannelsesmæssige baggrund fordeler sig på følgende måde:
13 % har folkeskolebaggrund
49 % har en gymnasial uddannelse
38 % har afsluttet sin uddannelse
På tidspunktet for målingen var 87 % enten i arbejde
(43,5 %) eller under uddannelse (43,9 %).
24 % af de værnepligtige var fortsat inden for Beredskabet som ansat (12,7 %) eller frivillig (11,9 %).

Effektmålingen viser desuden, at de værnepligtige får
mod på mere: Hele 49 % overvejer efter værnepligten at
søge ind i beredskabet som frivillig.
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.
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