Grundforløb for Brandkadetter i Danmark
Grundforløbsbevis

Navn

Har i perioden ______________ gennemført

grundforløbet for Brandkadetter i Danmark
Beviset er udstedt den ________________

Navn
Borgmester

Navn
Beredskabschef

Grundforløbet for Brandkadetter i Danmark
Kompetencemål
Kadetten har gennemført de opstillede kompetencemål for grundforløbet jf. uddannelsesplanen for grundforløbet.

Indholdstemaer
Grunduddannelsen for Brandkadetter i Danmark er opdelt i to moduler: Grundforløb 37 timer og praktikforløb til
grundforløbet 36 timer. Det samlede uddannelsesforløb er 73 timer.

Dette er et bevis for, at kadetten har gennemført indholdet i grundforløbet.

Indhold og vejledende timefordeling for grundforløb


Velkomst og orientering om grunduddannelsen

1 time



Uniformer og sikkerhedsregler

2 timer



Hjerte-Lunge Redning

3 timer



Løfte/ bære teknik

1 time



Forebyggelsestiltag

2 timer



Røgdykkerteknik og taktik

6 timer



Elementær brandbekæmpelse

2 timer



Slangeudlægninger

9 timer



Stigerejsning

1 timer



Knob og stik

1 time



Rutineringsøvelse i ovenstående

5 timer



Opvisning/ øvelse af færdigheder

4 timer

Samlede antal timer i alt: 37 timer

Grunduddannelse for Brandkadetter i Danmark
Uddannelsesbevis

Navn

Har i perioden _________________ gennemført

grunduddannelsen for Brandkadetter i Danmark
Beviset er udstedt den ____________________

Navn
Borgmester

Navn
Beredskabschef

Grunduddannelsen for Brandkadetter i Danmark
Kompetencemål
Kadetten har gennemført de opstillede kompetencemål for grunduddannelsen jf. uddannelsesplanen for grundforløbet og den vejledende praktikplan.

Indholdstemaer
Grunduddannelsen er opdelt i to grundmoduler: Grundforløb 37 timer og praktikforløb 36 timer. Det samlede uddannelsesforløb er 73 timer.

Dette er et uddannelsesbevis for, at kadetten har gennemført grunduddannelsen bestående af grundforløb og praktikforløb.
Indhold og vejledende timefordeling for grundforløb:


Velkomst og orientering om grunduddannelsen

1 time



Uniformer og sikkerhedsregler

2 timer



Hjerte-Lunge Redning

3 timer



Løfte/ bære teknik

1 time



Forebyggelsestiltag

2 timer



Røgdykkerteknik og taktik

6 timer



Elementær brandbekæmpelse

2 timer



Slangeudlægninger

9 timer



Stigerejsning

1 timer



Knob og stik

1 time



Rutineringsøvelse i ovenstående

5 timer



Opvisning/ øvelse af færdigheder

4 timer

Samlede antal timer i alt: 37 timer

Indhold for praktikforløb:


Repetition og opvisning i brandmandsfaglig kunnen



Videreformidling af brandmandsfaglig viden til jævnaldrende



Viden om organiseringen af beredskabet i Danmark



Læring, refleksion, fællesskab og social udvikling

Samlede antal timer i alt: 36 timer

