Når jeres elever får tilbudt en plads på brandkadetuddannelsen, forpligter
I jer til – i samarbejde med beredskabet – at støtte eleverne i at
gennemføre uddannelsen.
Vi anbefaler derfor, at der er afsat tid til at varetage følgende:
Rekruttering:
Samarbejde:
Deltagelse:
Koordinering:

SKOLE OG LÆRERE

Hvad indebærer et samarbejde?
E
t

Beredskabets
brandkadetkorps
Et læringsinitiativ

Møder og forældretilladelser
Møder om elevers trivsel og eventuelle fravær
I grundforløbets afslutning og dimissionsfest
Af opvisning og Hjerte-Lunge Redning på skolen

Den tætte kontakt mellem skole, hjem og beredskab har stor betydning for
de unges succes med at gennemføre og blive fastholdt i en positiv udvikling.
Derfor fortsætter samarbejdet med skolen og hjemmet, så længe den unge
er tilknyttet brandkadetkorpset.

Kontakt
Kunne I tænke jer at høre mere om initiativet og mulighederne for et
fremtidigt samarbejde? Så kontakt Brandkadetter i Danmark for en
uforpligtende samtale.

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

Mod
Respekt
Disciplin
Fællesskab

BRANDKADETTER
I DANMARK

Hvad er et brandkadetkorps?
Et brandkadetkorps er et læringsinitiativ
for unge - etableret i samarbejde mellem
udvalgte folkeskoler, det lokale beredskab
og kommunen.
Et brandkadetkorps er for alle unge fra
7. og 8. klassetrin, der har mod på at
udfordre sig selv og lyst til at udforske
brandmandsfaget. Korpset er designet
til at kunne inkludere både unge med
skolemæssige og sociale udfordringer
samt unge uden udfordringer. De unge,
der rekrutteres til et hold, udgør derfor
altid en varieret gruppe i forhold til køn,
familiære-, skolefaglige- og etniskkulturelle forhold.

Mål og visioner

Den første del af brandkadetuddannelsen
er grundforløbet, som foregår som en del
af heldagsskolen. Her lærer de unge om
elementær brandbekæmpelse,
førstehjælp og Hjerte-Lunge-Redning.
Discipliner der kræver både samarbejde
og evnen til at træffe selvstændige
beslutninger.

Brandkadetkorpsene arbejder overordnet for at indfri følgende mål og
visioner:
• Tilbyde aktiviteter, der udfordrer
rekruttering til kriminelle og religiøse
radikaliserings miljøer
• Give de unge en meningsfuld tilgang
til uddannelse og job
• Styrke de unges deltagelse i deres
lokalmiljø
• Bygge bro mellem unge og brandog redningspersonel
• Give brand- og redningspersonel
et bredere kendskab til unge fra
udfordrede boligområder

Praktikforløb

Brandkadetuddannelsen
For at blive en del af brandkadetkorpset
skal de unge gennemføre cirka seks
måneders uddannelse. Uddannelsen
foregår på den lokale brandstation eller
brandskole. Her får de en
grundlæggende viden om
redningsarbejde og et eksklusivt indblik i,
hvordan brandmandens hverdag ser ud.

“Vores to fagligt svage

Grundforløb

“

Sidste del af brandkadetuddannelse
består af et praktikforløb. I praktikforløbet
øver brandkadetterne sig sammen med
deres brandinstruktører i alt det, de har
lært, får nye redskaber og laver
opvisninger i lokalområdet. De besøger
blandt andet deres egen skole og underviser i Hjerte-Lunge Redning.
Færdiguddannet
Efter bestået uddannelse bliver
kadetterne en del af det lokale brandkadetkorps. Her mødes de fortsat én
gang om ugen til sociale aktiviteter,
vedligeholdelsestræning, udflugter og
opvisninger. De unge kan være en del af
brandkadetkorpset til de fylder 18 år.

elever er vokset enormt ,

efter de er startet som brandkadetter”
Klasselærer

“Brandkadetterne har givet os nogle
motiverede og engagerede unge”
Klasselærer

Ansøgning og optagelse
For at blive optaget på uddannelsen skal
de unge skrive en motiveret ansøgning til
brandkadetkorpset. I ansøgningen skal
der stå lidt om dem selv og deres familie,
hvad de interesserer sig for i fritiden og
hvorfor de ønsker at blive
en del af brandkadetkorpset. Herefter
udvælger den beredskabsfaglige
projektleder og den respektive
klasselærer de unge, som vil

få størst udbytte af at deltage. Der
optages i alt 12 unge pr. hold og
gerne fra tre forskellige skoler. Rekruttering til brandkadetuddannelsen sker to
gange om året.
Halvdelen af de rekrutterede unge har
oftest en eller flere udfordringer i skole-,
lokal- og hjemmemiljø. Det kan være
unge, der er i risiko for at gå i “storebrødrenes” fodspor, er passive i skolen, som
ikke har nogen fritidsaktiviteter eller unge,
som har behov for øget positiv
voksenkontakt.

