For at blive brandkadet skal du skrive en ansøgning, som du afleverer til
din klasselærer. I ansøgningen skal du skrive lidt om, hvem du er, hvad du
brænder for, og hvorfor du gerne vil være en del af Brandkadetkorpset.
Du skal også skrive lidt om din familie, om du har nogle søskende, og hvad
du laver i din fritid. Hvis du er i tvivl om, hvordan man skriver en ansøgning,
kan du altid spørge din lærer eller UU-vejleder om råd.

UNGE OG FORÆLDRE

Hvordan bliver man brandkadet?

Tal med dine forældre
Tag denne pjece med hjem og tal med dine forældre om muligheden for at
blive brandkadet. Hvis du bliver optaget, skal dine forældre skrive under på,
at de giver dig lov til at deltage.
Husk at det er gratis at deltage!

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.
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Brandkadetter i Danmark
kontakt@brandkadet.dk
www.brandkadet.dk
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Brænder du for at
udfordre dig selv?

BRANDKADETTER
I DANMARK

Beredskabet søger nye brandkadetter
Går du med en drøm om at blive
brandmand?

Den første del af uddannelsen består af
et grundforløb og foregår på den lokale
brandstation eller brandskole, hvor lokale
brandmænd står for undervisningen. Her
lærer du og dine holdkammerater blandt
andet om elementær brandbekæmpelse,
førstehjælp og Hjerte-Lunge Redning.

Eller har du bare lyst til at blive udfordret
og prøve dine grænser af. Så er en
uddannelse som brandkadet måske lige
noget for dig.
Er du den næste brandkadet?

Den anden del af uddannelsen er praktik,
hvor du og holdkammeraterne øver jer i
alt det, som I har lært på brandskolen og
tager ud og laver opvisninger rundt om i
byen. Du kommer blandt andet til at
besøge din egen skole og undervise dine
klassekammerater og lærere i
førstehjælp.

Som brandkadet får du chancen for at
komme helt tæt på brandmændenes
hverdag. Du bliver en del af det helt
særlige brandmandsfællesskab og
lærer, hvordan man slukker ildebrande
og redder menneskeliv.
Du kan blive brandkadet hvis du:
•
•
•

Har mod på at udfordre dig selv
Har interesse for brandmandsfaget
Har du lyst til at være en del af et
fællesskab

Kan du sige ja til ovenstående, så søg om
optagelse som brandkadet - det er gratis
at deltage.

Hvad får du ud af det?
Under uddannelsesforløbet vil du lære at
klare pressede situationer. Du vil lære,
hvordan man forebygger brande, slukker
brande, hjælper mennesker i
nødsituationer og giver førstehjælp. Du vil
blive bedre til at tage ansvar og få tillid til,
at du selvstændigt kan løse opgaver.

Uddannelsesforløbet
Før du kan kalde dig brandkadet, skal
du bestå brandkadetuddannelsen som
varer cirka seks måneder.

“
“Selvom jeg kun er 14 år, så respekterer de mig”
Brandkadet

En del af Brandkadetkorpset

En fælles opgave

Når du har bestået uddannelsen, bliver
du en del af det lokale brandkadetkorps.
Korpset mødes til sociale aktiviteter,
opvisninger og vedligeholdelsestræning.

For at du som brandkadet får det bedste
ud af forløbet og kan gennemføre
uddannelsen er det vigtigt med
opbakning fra dine forældrene. For at
blive optaget på brandkadetuddannelsen
er der brug for dine forældres samtykke.
Der er derfor vigtigt, at du snakker med
dine forældre om, at du gerne vil være
brandkadet.

Din genvej til et fritidsjob
Brandkadetkorpset kan også være
genvejen til dit kommende fritidsjob. At
du har gennemført brandkadetuddannelsen, er for de fleste
arbejdsgivere et bevis på, at du er
pålidelig og stabil medarbejder. Det er
derfor en rigtig god ting at kunne skrive i
din fremtidige jobansøgning, at du har
gennemført uddannelsen som
brandkadet. I enkelte tilfælde har
beredskabet selv nogle fritidsjobs, som
kun du og de andre brandkadetter kan
søge.

