HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
Formål/mål:
Formålet med uddannelsesplanen er:
- At Synliggøre rækkefølgen af de obligatoriske lektioner for 2019 for os
selv, BRSJ og de andre værn.
- At planen med links kan anvendes som ”læseguide” såfremt
brandfolkene vil læse op på teori før uddannelsesdagen.
- At andre brandfolk kan modtage undervisningen, såfremt de ikke kan
gennemfører den ved eget værn.
- vise hvornår og hvordan man tilmelder sig fællesøvelser.

Planens indhold:
- Uddannelsesplanen indeholder, hvilke lektioner der afholdes i hvilken måned.
- tilmelding til fællesøvelser.
- Fællesøvelser er indført i planen.
- Alle dage er første mandag i måneden. Dog ikke fællesuddannelsen. Bemærk, der er ikke uddannelse i januar og
juli.

Egen læring:
Lærebøger kan findes her:
http://brs.dk/viden/publikationer/uddannelsesmateriale/Pages/beredskabsfagligtuddannelsesmateriale.aspx
Til instruktører mv.:
http://brs.dk/uddannelse/ikommunerne/indsats/vedligeholdelsesuddannelse/Documents/Vedligeholdelsesudda
nnelse%20Indsats%20-%2012%20%C3%A5rlige%20%C3%B8velser.pdf
Der er inspiration til lektionerne på C3 under Bibliotek, BRJS, fælles.

-

Bemærk her, at der er nu er designet en 4 års plan der ”ruller” grund og funktions uddannelsen.
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Tilmelding til heldagsøvelser:
Det er besluttet, at fællesøvelserne for 2019 er:
-

LEK 4a
LEK 6a
LEK 12b
LEK 12f

Det er lørdage fra 0800-1600 som det ser ud PT.
Der er mulighed for at se datoer og tilmelde sig i hhv. Haderslev og Tinglev. Tilmelding skal ske via
NEMTILMELDING her:
https://brsj.nemtilmeld.dk/
(Hvordan, vil blive vist til februar øvelsen. Ligeledes booker vi sammen så vidt muligt. Ha derfor jeres
kalender med til februar øvelsen).

SÆRLIGT FOR 2019:
Der er ikke øvelse i hhv. januar og juli.
Heldagsøvelser gennemgås til øvelsen i februar. Ha jeres kalender med. Vi vil prøve at booke flest muligt
på dagen.
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DATO
februar

LEKTIONS
NR
12g

INDHOLD
Sporbevaring og INTRO til årets øvelser,
tilmeldinger mm.

HUSK KALENDER

Opstilling og betjening af overtryksventilator

Teori+praktisk
(ventilations
model)
Der kommer
eksterne INSTR.
MØDEPLIGT for
alle aktive.
Teori og Lokal
kendskab af MAT

marts

11e

april

Alm. førstehjælp repetition

maj

2(Alm.
FØHJ)
2a,b,(f)

juni

BRJS21

Forureningsbekæmpelse/gennemgang af trin 1
trailer.

august
september

12e
BRJS 13

Afsøgningsteknikker og redning af klasse 1 personer

oktober

BRS 3b

”Ny HAT”

slangeudlægninger

november

11e

Faldsikringsudstyr ved arbejde i højder og på skrå
flader
Opstilling og betjening af overtryksventilator

December

BRS12

Teoretisk prøve af årets uddannelses emner.

Heldagsøvelser

4a, 6a,
12b og
12f.

BEM

Se her:
http://brs.dk/uddannelse/ikommunerne/indsats/vedli
geholdelsesuddannelse/Pages/vedligeholdelsesuddan
nelseindsats.aspx

Lokal kendskab
af MAT
Lokal kendskab
af MAT
Lokal kendskab
af MAT
Særlig plan
Husk fælles
tilmelding i
februar

tilmeld her:

https://brsj.nemtilmeld.dk/
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