Skal unge i jeres område også have muligheden for at
blive brandkadetter?
Kontakt Brandkadetter i Danmark og hør nærmere om, hvordan jeres kommune kan få
et brandkadetkorps.
Brandkadetter i Danmark hjælper med:
• Viden, vejledning og procesrådgivning til beredskaber og kommuner ved opstart af
et brandkadetkorps
• Et færdigt og gennemprøvet brandkadetkoncept med konkrete læreplaner og
undervisningsmaterialer, som er udviklet og kvalitetssikret i tæt samarbejde med
beredskaber og kommuner, der har erfaring med målgruppen og med
brandkadetkorps
• Udbud af en specialuddannelse som brandkadetinstruktør, der er særlig rettet
mod at skulle instruere børn og unge
• At arrangere et årligt brandkadettræf, brandkadetinstruktøruddannelse samt
ERFA-møder
Brandkadetter i Danmark er et initiativ under Danske Beredskaber og er finansieret af
TrygFonden og Velux Fonden. Baggrunden for initiativet er et ønske om at udbrede de
gode erfaringer fra de beredskaber og kommuner, som gennem de seneste år har
tilbudt lokale unge en uddannelse som brandkadet.

Brandkadetter i Danmark
kontakt@brandkadet.dk
www.brandkadet.dk

BRANDKADETTER
I DANMARK

Brandkadetter i spil - i virkeligheden!
Som brandkadet kan de unge gøre en forskel i
kraft af deres brandmandsfaglige viden, og
samtidig lærer de at indgå i et fællesskab. Et
fællesskab som nogle unge har svært ved finde
i skolen eller i fritiden. Men når de lærer at
slukke brande og arbejde sammen med
brandmændene, er det noget helt andet. Så
har de en rigtig rolle og gør en forskel i
virkeligheden.
Det er det simple greb, der gør, at
Brandkadetter i Danmark har haft succes med at
hjælpe unge.
Lyst til at lære
I modsætning til de fleste af deres venner og
skolekammerater lærer brandkadetterne,
hvordan de skal gribe ind i en kritisk situation.
De lærer at slukke mindre brande og lærer
førstehjælp, så de kan redde liv.

Det gør dem stolte og giver dem mod på at
træde i karakter i andre situationer, hvor de
ellers ikke er vant til at gøre sig gældende. De
oplever glæden ved at lære og blive gode til
noget. Det giver dem lyst til at lære mere – og at
tage en uddannelse.
Fra problem til løsning
Ved at blive sat i spil i de kommunale
beredskaber bliver de unge klogere på, hvem de
er. De lærer at tage ansvar og passe på deres
kammerater og omgivelser. I de boligområder,
hvor flere af de unge har uddannet sig til
brandkadetter, er problemerne med
hærværksbrande og chikaner mod brandmænd
derfor stort set forsvundet. De unge
brandkadetter er blevet rollemodeller for de
andre unge i området. De er gået fra at være en
del af problemet til at være en del af løsningen.

“
”Jeg bliver nogle gange kaldt for brandmand, nogle gange for brandkadet.
Selvom jeg kun er 14 år, regner de med mig. Det kan jeg godt li’.”
Brandkadet

”Flere af vores kadetter har ikke længere en sag i børne- og familieteamet.”
Projektleder

”Det har skabt nogle motiverede og engagerede unge.”
Klasselærer

Hvad er brandkadetter?
Brandkadetter er unge, som enten i forbindelse
med heldagsskolen eller i deres fritid tager en
brandkadetuddannelse. Uddannelsen foregår på
den lokale brandstation, hvor de bliver
undervist af brandmænd. Bagefter skal de i
praktik på brandstationen eller ud at lave
opvisninger og undervise andre børn og unge i
nærmiljøet. De får prøvet alt det af, som de har
lært i praksis. Der er på under to år blevet
oprettet otte korps under Brandkadetter i
Danmark, og flere nye korps er på vej.
Hvem kan blive brandkadetter?
Alle unge, både piger og drenge, kan søge om at
blive brandkadet. For at sikre aldershomogene
hold er der udarbejdet tre koncepter for
Brandkadetter i Danmark:
•
•
•

Ildfluer fra 10 til 13 år
Brandkadetter fra 13 til16 år
Seniorkadetter fra 16 til 18 år

På holdene er der plads til både sårbare - og
ressourcestærke unge. Alle unge kan tumle med
ting i deres skole- og fritidsliv, som et
brandkadetforløb kan være med til at hjælpe
dem igennem, samtidig med at de får styrket
deres selvværd.
Hvad er udbyttet?
De foreløbige erfaringer viser, at det har en
positiv effekt på de unges udvikling at blive
brandkadet. De unge bliver kompetente og
motiverede unge, som engagerer sig i skolen,
lokalmiljøet og beredskaberne. Beredskaberne
får nemmere ved at rekruttere frivillige
brandmænd og deltidsbrandmænd, samtidigt
med at de styrker deres CSR-profil i arbejdet
med sårbare unge. Erfaringerne viser også, at
flere unge får lukket deres sag i børne- og
familieteamet, og det kan mærkes på den
kommunale bundlinje.

