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1 INNLEDNING
Utdanning av brannvesenets personell har blitt utredet to ganger i nyere tid.
I 1992 ble det anbefalt at brannutdanningen burde bli tilgjengelig for alle, og at fullført utdanning skulle være en
forutsetning for søknad om ansettelse i brannvesenet.
I 2006 ble det anbefalt at utdanningen av brannpersonell skulle legges inn under det offentlige utdanningssystemet,
gjennom en toårig grunnutdanning på fagskolenivå, og en ettårig lederopplæring på høgskolenivå. Internopplæring
(opplæring for deltidspersonell anm.) ble anbefalt videreført i ny modell, med økt fokus på regional utvikling og
ressursutnyttelse hva gjelder undervisningskompetanse og kvalitetssikring av opplæringen.
En gjennomgang av det framtidige utdanningsbehovet må belyses ut fra dagens og fremtidens utfordringer i
brannvesenet 10 – 15 år fram i tid, både innen forebygging og beredskap. Vurderingene må ta hensyn til dagens
organisering av brann- og redningsvesenet og hvordan utdanningsbehovet for både heltids- og deltidsbrannvesenet
kan ivaretas, herunder vurdere om økt interkommunalt brannsamarbeid vil kunne styrke kompetansen i
deltidsbrannvesenet.
I mindre kommuner er beredskapen basert på deltidspersonell som normalt ikke oppholder seg på brannstasjonen.
Dette innebærer at brannkonstabler rykker ut fra egen bolig eller arbeidsplass, der de ved alarm først drar til
brannstasjonen i privatbiler og deretter rykker ut med brannbiler. Mindre brann- og redningsvesen i regioner med
færre innbyggere består ofte av deltidspersonell, og få eller ingen heltidsansatte. Dette gjør de mer sårbare, da de er
mer avhengig av enkeltpersoner for å bygge opp, vedlikeholde og utvikle et fagmiljø enn tilfellet er i større
brannvesen. (NOU 2012:8).
Konseptutredningen, slik den nå foreligger, presenterer tre ulike konsepter for grunnopplæring av personell i brannog redningsvesen med deltidsorganisering. Gjennom beskrivelse og drøfting av de tre konseptene anbefales et
konsept for fremtidig opplæring av deltidspersonell.

Tønsberg, 15.februar 2018
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2 SAMMENDRAG
Beslutning om overgang fra konseptfase til planleggingsfase med bakgrunn i anbefalt konsept for
opplæringsmodell for deltidspersonell ble tatt 7.mars 2018.
Kapittel 3 beskriver bakgrunnen for konseptutredningen med Regjeringens oppdrag til DSB om å stryke
utdanningen til brann- og redningsvesen med deltidsorganisering som del av en helhetlig opplæringsmodell for
fremtidig personell i brann- og redningsvesenet.
Kapittel 4 omhandler hensikt og mål med oppdraget. Konseptutredningen skal beskrive dagens modell og
erfaringene med denne og skissere ulike opplæringskonsepter der styrker, svakheter og kostnader er utredet og ende
opp med et konkret prosjektforslag med anbefalt løsning og plan for videre arbeid med ny opplæringsmodell for
deltidspersonell.
Rammer og forutsetninger for oppdraget beskrives i kapittel 5. Lovfestet krav til opplæring, omfang av
opplæringen i tid og avgrensninger i konseptutredningen blir beskrevet. I tillegg IT-politiske føringer.
Kapittel 6 tar for seg nåsituasjonen med bakgrunn for utvikling av dagens deltidsopplæring fra etablering i 2000 og
frem til hvordan dette gjøres i dag. Kapittelet beskriver også gjennomført pilotkurs i 2017 og fordeler og ulemper
med dette sett opp mot dagens modell.
I kapittel 7 beskrives trender innenfor opplæring og pedagogikk, pedagogisk tilnærming ved bruk av den didaktiske
relasjonsmodellen og hvordan fremtidens deltidspersonell (dagens unge) benytter dagens teknologi. Avslutningsvis
i kapittelet beskrives ulike metoder som kan kombineres for å oppnå en god læreprosess.
Involvering av fagmiljøet er en suksessfaktor for prosjektet. Interessenter og deres tilbakemeldinger er beskrevet i
kapittel 8 – Behovsanalyse.
Kapittel 9 innledes med Brannslangen – et helhetlig læringsløp. Brannslangen er en modell for å beskrive hvordan
opplæring og øving skal være gjennomgående for deltidspersonell fra man ansettes til man slutter. Videre defineres
begrepet Grunnopplæring etterfulgt av en forklaring på prinsippet for "blandet modell". Deretter beskrives tre
konsepter som styringsgruppen valgte å gå videre med i november 2017 ut fra seks mulige forslag. Først en
individuell beskrivelse, deretter belyses fellestrekk ved konseptene. For å kunne vurdere de tre konseptene mot
hverandre er vurderingskriteriene læring, kostnader, tilgjengelighet og motivasjon valgt. Betydningen av disse
begrepene avslutter kapittelet.
Kapittel 10 presenterer en vurdering av de tre konseptene enkel, 50/50 og avansert. Utdrag av samfunnsøkonomisk
analyse utført Menon Economics er gjengitt i kapittel 11.
I kapittel 12 drøftes de tre konseptene med fokus på de fire vurderingskriteriene Læring, Kostnader, Tilgjengelighet
og Motivasjon. I drøftingen inngår også konsept 0 (null) som er nåværende opplæring anno 2017.
Avslutningsvis beskrives anbefalt konsept i kapittel 13. Anbefalt modell er lik konsept Avansert, men med
nedtoning av mobile øvingsenheter. Den anbefalte modellen er vurdert opp mot utvalgets anbefalinger (NOU
2012:8), problemstillinger, mandatet for konseptfasen og innspill fra representanter i brann- og redningsvesenet i
tillegg til andre sentrale interessenter.
Modellen innebærer omlag 30 % oppmøtebasert opplæring og omlag 70% nettbasert opplæring. Totalt antall timer
anbefales til 360 timer fordelt på oppmøte- og nettbasert opplæring. Dette er i samsvar med gitte anbefalinger
(NOU 2012:8). Innfasing beregnet til 40 timer kommer i tillegg.
Økning i antall timer fra dagens opplæringsmodell er blant annet basert på økt pensum ut fra brann- og
redningsvesenets fremtidige utfordringer. Det anbefales at opplæring for deltidspersonell kobles tett opp mot
pensum for fagskolen. Nettbasert opplæring bør være tilgjengelig på teknologiske plattformer som blant annet
mobiler, PC-er og lesebrett. Digital læringsarena som skal knyttes opp mot fagskolen skal også omfatte opplæring
for deltidspersonell. Det anbefales å gjennomføre praksisperioder i løpet av opplæringen.
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3 BAKGRUNN
Brann- og redningsvesenet er kommunenes viktigste rednings- og beredskapsressurs. Kommunen skal ha
profesjonelle og slagkraftige brann- og redningsvesen. Det er store variasjoner når det gjelder organisering, kvalitet
på fagmiljøene og hvor god evnen er til å forebygge og håndtere branner og andre hendelser i landets brann- og
redningsvesen. Utredninger har slått fast at opplæringen som tilbys brann- og redningspersonell er mangelfull. Med
bakgrunn i dette vil Regjeringen styrke opplæringen ved å arbeide for å etablere en ny opplæringsmodell for brannog redningspersonell (Meld. St. 10 (2016-2017)).
På bakgrunn av Regjeringens beslutning er det i løpet av siste år iverksatt et omfattende reformarbeid av brann- og
redningsvesenet hvor formålet er å sikre høy kvalitet på tjenesten for fremtiden. Det er utarbeidet forslag til ny
forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (Brann- og
redningsvesenforskriften) og det arbeides med å legge til rette for færre og større brann- og redningsvesen med
sterkere fagmiljøer. Omleggingen av opplæringen er en bærebjelke i dette reformarbeidet.
Fremtidens utfordringer krever ulik organisering av kompetansehevingstiltak avhengig av hel- eller
deltidsorganiserte brann- og redningsvesen. Det fremgår også at brann- og redningsvesenet må ta større del i
kommunens helhetlige arbeid med risiko, sårbarhet og beredskap (NOU 2012:8).

Figur 1: Ny utdanning for nye utfordringer

DSB skal etablere ny opplæring for deltidspersonell. Opplæringen skal ivareta kompetansekrav til konstabel i
deltidsstilling gitt i forskrift 26. juni 2002 nr.729 om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften) §§ 7-3. Opplæringen er en del av en helhetlig opplæringsmodell for fremtidig
personell i brann- og redningsvesenet som Regjeringen har gitt DSB i oppdrag å etablere (Meld. St. 10 (20162017)).
Brann- og redningsvesenet er kommunenes viktigste tekniske og operative redningsressurs, med lokal tilhørighet,
god lokalkunnskap og svært kort innsatstid når ulykker, kriser og katastrofer rammer. Deltidspersonell utgjør store
deler av landets grunnberedskap for håndtering av innsatser knyttet til brann, redning og andre ulykker. Dette
krever gode teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter både med tanke på egen sikkerhet under innsatser, og i
løsningen av de ulike innsatsoppdragene. Brann- og redningsfaglige vurderinger knyttet til arbeid og taktikk på
innsatsstedet, og mannskapenes sikkerhet under innsatser, og løsningen av de ulike innsatsoppdragene, krever gode
teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter tilegnet gjennom egnet utdanning.
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Deltidspersonell kan stå overfor de samme utfordringer som heltidspersonell i forbindelse med innsats ved brann,
redning og andre ulykker. Fremtidig opplæring må gi grunnleggende kompetanse til begge grupper personell innen
håndtering av primæroppgavene. Dette for å sikre at landets innbyggere skal få bistand av samme faglige kvalitet
uavhengig av hvor i landet de befinner seg. Dette fordrer et krav til minimum av grunnkompetanse som alle
brannkonstabler i Norge skal inneha (NOU 2012:8). Dette er årsaken til at grunnopplæringen for deltidspersonell
anbefales økt til 360 timer.
Illustrasjon av noen av hovedproblemstillingene og forslag til løsning:

Fig.2 Problemstillingen med forslag til løsning og mål

På bakgrunn av dette har DSB besluttet å gjennomføre en konseptfase for fremtidig opplæring av deltidspersonell.
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4 HENSIKT, OPPDRAG OG MÅL
Hensikten med konseptfasen er å fremskaffe et beslutningsgrunnlag for valg av fremtidens løsning for opplæring av
deltidspersonell. Utredningen skal danne grunnlag for en rapport med anbefaling av konsept for opplæring av
deltidspersonell med forankring i NOU 2012:8 "Ny utdanning for nye utfordringer". Utredningen skal beskrive
koblingen mot fremtidens løsning for opplæring av heltidspersonell ved Fagskolen. Prosjektet skal også være
premissleverandør for etablering av ny digital læringsplattform. Konsept for opplæring av deltidspersonell må
innrettes slik at målet om kompetanseheving i seg selv ikke blir en begrensning for det å rekruttere til deltid.

Figur 3 Utdanning for fremtidens utfordringer

Konseptutredningen skal beskrive dagens modell og erfaringene med denne og skissere ulike opplæringskonsepter
der styrker, svakheter og kostnader er utredet. Konseptfasen skal ende opp med et konkret prosjektforslag med
anbefalt løsning og plan for videre arbeid med ny opplæringsmodell for deltidspersonell.
I konseptfasen er følgende lagt til grunn:
•
•
•
•
•

Opplæringen skal være faglig relevant og attraktiv – også for fremtidens utfordringer
Læringsløpet skal ha stor grad av fleksibilitet med tanke på gjennomføring (tid-sted)
Kvaliteten på opplæringen skal øke
Opplæring for deltidspersonell skal være en viktig premissleverandør i utviklingen av digital
læringsplattform
Søkere til heltidsutdanning (fagskole) skal få godskrevet gjennomført opplæring for deltidspersonell

Mandatet for konseptfasen peker på ulike suksesskriterier for ny opplæring for deltidspersonell:
•
•
•
•
•
•
•

Faglig relevant og attraktiv
Fleksibilitet med hensyn til gjennomføring
Hensiktsmessig metodikk
Brukervennlig teknologisk løsning – for teoretisk og praktisk undervisning
Kvalitetssikret opplæring og kvalitetssikring av undervisningspersonell
Dedikerte fagansvarlige
Økonomiske rammer
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•
•

Gjennomført opplæring godskrives ved opptak til heltidsutdanningen
Involvering av fagmiljøet

4.1 ORGANISERING I KONSEPTFASEN
DSB er ansvarlig for å gjennomføre konseptfasen.
Prosjektet Opplæring for deltidspersonell i brann- og redningsvesenet er gjennom NOU 2012:8 sterkt koblet til de
andre prosjektene innenfor Ny utdanning.
Utredningsleder rapporterer til prosjektleder for Ny utdanning. Det er opprettet en referansegruppe med relevante
interessenter knyttet til prosjektet.
I tillegg til den organiseringen som vises nedenfor er det blitt gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse gjennom
et eksternt firma. Det er gruppen nedenfor i lyse rammer som har gjennomført utredningen og skrevet rapporten.

Figur 4: Organisasjonsmodell i konseptfasen
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5 RAMMER OG FORUTSENINGER
5.1 LOVFESTET KRAV TIL OPPLÆRING
For å øke kompetansen og sikkerheten til deltidsbrannpersonell ble det fra 1. januar 2007 fastsatt et nytt krav om
grunnkurs for slikt personell i Dimensjoneringsforskriften (DSB 2002). Det nye kravet ble gitt en
overgangsordning frem til 31. desember 2012. Overgangsordningen har siden 2012 blitt forlenget tre ganger – først
med ett år til 31. desember 2013, deretter med to år til 31. desember 2015 og nå sist med ett år til 31. desember
2016.
Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å ikke forlenge overgangsordningen. Dette innebærer at kravene i
Dimensjoneringsforskriften (DSB 2002) §§ 7-3 og 7-7 når det gjelder henholdsvis konstabel og utrykningsleder i
deltidsstilling, trådte i kraft 1. januar 2017.
Det er viktig at deltidsbrannpersonell får den opplæringen som er ansett som nødvendig for at de skal kunne ivareta
oppgavene sine på en best mulig måte. Justis- og beredskapsdepartementet ber DSB om å fortsette arbeidet med å
legge til rette for utdanning av deltidsbrannpersonell1.

5.2 OMFANG AV OPPLÆRINGEN I TID
NOU 2012:8 gir anbefaling om opplæringskrav for deltidspersonell: «Teknologistøttet fjernundervisning
tilsvarende omkring 8 uker undervisning på heltid, i tillegg til praksisuke». Dette tilsvarer om lag 360 timer og
dette er brukt i utredningen som tall for å kunne vurdere ulike konsept opp mot hverandre og for å kunne
gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse. Timeantallet kan justeres noe underveis i gjennomføringsfasen
ettersom faginnhold kommer på plass og nettkurs blir testet og utprøvd.
Det anbefales videre at «deltidsopplæringen må skje gjennom fjernundervisning, eller det som kalles nettstøttet
undervisning».
Innfasing (tidligere kalt internopplæring) inngår som en del av opplæringen av deltidspersonellet de første to årene
og skal gjennomføres på lokal brannstasjon. Timer til innfasing kommer i tillegg til de 360 timene som er foreslått.

5.3 AVGRENSNINGER
Hva konseptfasen ikke skal inneholde:
•
•
•
•

Utvikling av digital læringsplattform
Plan for håndtering av opplæringsetterslep for dagens deltidspersonell
Regelverksendringer
Faglig innhold

Avgrensninger i konseptfasen som vil måtte berøres, men må utredes nærmere i planleggingsfasen:
•
•
•
•
•

1

Primæroppgavene for brann- og redningsvesenet
Tilstrekkelig grunnkompetanse for å løse primæroppgavene
En funksjonsbeskrivelse for deltidspersonell
Hvilke oppgaver som faller utenfor begrepet grunnkompetanse, men som skal kunne tilpasses behovet i
det enkelte brann- og redningsvesens dekningsområde
Forholdet deltidspersonell har til hovedarbeidsgiver når det gjelder fri til opplæring, øvelser og
innsatser

Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til DSB 19.09.2016/14/8154-VB
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•
•

Hvordan fremtidig krav om heltidsledelse vil kunne styrke den faglige oppfølgingen av deltidspersonell
og fremtidig opplæringsmodell
Opptakskrav til opplæringen – og krav til gjennomføring av opplæring

5.4 IT-POLITISKE FØRINGER
Regjeringen har utgitt retningslinjer for hvilke hensyn som bør tas når staten gjennomfører IT-prosjekter. Disse er
fastsatt i Digitaliseringsrundskrivet (2017). Blant annet er brukervennlighet og universell utforming viktige
prinsipper.
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gir også anbefalinger om alternativer som bør vurderes for å sikre god
læring på nett og for DSB vil det være naturlig å se hen til disse.
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6 NÅSITUASJONEN
6.1 BAKGRUNN FOR UTVIKLING AV DAGENS DELTIDSOPPLÆRING
Den 5. juli 1977 ble "Forskrift om krav til faglige kvalifikasjoner for personell i brannvesenet" fastsatt. I § 1H står
det: "Deltidsbrannmenn skal i første tjenesteår gjennomgå en grunnopplæring i eget eller annet brannvesen.
Grunnopplæringen skal omfatte innføring i alle de funksjoner som er aktuelle for en deltidsbrannmann i det
brannvesen han skal tjenestegjøre. Etter dette ble kravet til deltidspersonell et 5-dagers kurs i regi av Norges
brannskole.
20 år senere, den 12.06.97, forelå en arbeidsgruppes vurdering og forslag til "Opplæringstilbud for deltidspersonell", og vi fikk nytt fokus på kompetanseheving for deltidsansatte brannkonstabler.
En undersøkelse i 2000 viste at 7.000 av landets ca. 9.550 deltidskonstabler manglet opplæring, og det ble bevilget
midler til å utarbeide et nytt opplæringstilbud for deltidspersonell. 1. mai 2000 startet deltidsprosjektet, og det ble
jobbet fram en opplæringsmodell med tilhørende læremiddelpakke.
Det ble satt som krav til denne opplæringen at deltidspersonell samlet sett skulle få samme basisopplæring som
heltidsansatte, at opplæringen skulle ha fokus på helse, miljø og sikkerhet i tillegg til forebyggende brannvern, og
at det skulle skapes gode holdninger. En annen viktig faktor var at deltidspersonellet skulle ha minst mulig fravær
fra hovedarbeidsgiver og hjemmet.
Ut fra dette ble det utviklet en opplæringsmodell der det meste av opplæringen foregikk desentralisert gjennom
selvstudie, kveldsundervisning, lørdagssamlinger. Kurset ble avsluttet med 48 timer med fokus på større praktiske
øvelser på et godkjent anlegg. Denne «praksisuka» ble lagt til dagtid, slik at elevene måtte ta fri fra
hovedarbeidsgiver en uke, og de aller fleste måtte bo hjemmefra.
Hele opplæringen ble arrangert i regi av Norges brannskole ved hjelp av lokale instruktører. For disse instruktørene
ble det laget et veilederkurs på 1 uke ved Norges brannskole.
Læremiddelpakken besto av lærebok med veiledning, opplæringsfilmer og e-læring. I utviklingen av
deltidsreformen 2000, ble kursplanen for 5-ukers grunnkurs for heltidskonstabler (208 timer) lagt til grunn. Kurset
hadde en skriftlig eksamen med bestått / ikke bestått. Opptakskravet var gjennomført internopplæring inkludert
nettbasert kurs i brannvern.

6.2 GRUNNKURS DELTID 2000 - 2017
Opplæringsmodellen og læremidlene ble ferdigstilt våren 2001, og samme høst var det oppstart for 3 pilotkurs –
Grunnkurs deltid. Fra og med 2002 ble tilbudet tilgjengelig i hele landet for kommuner med deltidspersonell.
Mange kommuner i samme region slo seg sammen og startet opplæringen med desentraliserte kurs etter den nye
opplæringsmodellen. Det kom mange positive tilbakemeldinger fra de som gjennomførte kurset, men det var også
mange kommuner som ga tydelig uttrykk for at de ville vente til det kom et forskriftskrav.
Iverksettelse av forskriftskravet for deltidspersonell har blitt utsatt flere ganger fordi kommunene skal ha fått
tilstrekkelig tid til å gjennomføre opplæringen. For gjeldende krav, se kapittel 5.2
Tilbakemeldingene på organisering og læremidler fra de som har gjennomført opplæringen, har vært meget gode
helt fra starten og fram til dags dato, ikke minst fordi ordningen har vært fleksibel. De fleste kursene ble satt
sammen med elever fra nabokommuner. Dette medførte lavere økonomisk utgifter per kommune i tillegg til at det
ble skapte et godt interkommunalt samarbeid. Det ble satt krav om 20 elever per kurs. Eksempelvis hvis 5
kommuner samarbeidet kunne de stille med 4 elever hver. Disse kursene gjorde også at personell fra
nabobrannvesen kjente hverandre når de møttes på utrykninger, de utvekslet erfaringer, de delte på
undervisningsansvaret og de videreutviklet et interkommunalt samarbeid etter kurset. Dette sammen med at Norges
brannskole åpnet for mange ulike modeller av gjennomføringen, har vært viktige suksessfaktorer.
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6.3 PROSESSEN I DAGENS DELTIDSOPPLÆRING
Alle kommuner eller regioner som ønsker å starte med grunnkurs for brannkonstabel deltid (grunnkurs deltid),
sender fortløpende søknad til Norges brannskole. Når skolen har mottatt navn på regional veileder (kursleder) og en
deltagerliste, blir kurset registrert. De som skal starte på grunnkurs deltid, må ha godkjent internopplæring i eget
brannvesen og bestått «nettbasert kurs i brannvern», som også ansees som en del av internopplæringen.
Skolen administrerer kursene ved bl.a. å registrere deltakere, godkjenne undervisningsplaner, lage og rette
eksamensoppgave, sende ut kursbevis og ellers være behjelpelig overfor veilederne. I tillegg godkjenner skolen de
øvingsanleggene som skal benyttes til den avsluttende praksisuken.
Kursene er desentraliserte med kvelds- og lørdagssamlinger (ev. helgesamlinger). På kveldssamlingene er det stort
sett teoriundervisning 3 timer, til sammen 15 kvelder. I helgene legges det vekt på øvelser som kan gjennomføres
lokalt i løpet av 7 timer, til sammen 6 ganger. Kurset avsluttes med en praksisuke på 48 timer ved et godkjent
øvingsanlegg der det øves i større målestokk. Det er lagt inn 66 timer selvstudie i kurset. En skriftlig 3-timers
eksamen gjennomføres lokalt. Norges brannskole retter eksamensbesvarelsene med bestått / ikke bestått og sender
ut kursbevis.

Ca. 40 timer

Figur 5: Dagens opplæringsmodell

En brukerundersøkelse foretatt av DSB i begynnelsen av 2016 viste at mange deltidskonstabler fortsatt mangler
opplæring til tross for krav Dimensjoneringsforskriften (DSB 2002). Det ble konkludert med at nåværende ordning
med desentralisert grunnopplæring ikke har resultert i at alt deltidspersonell er opplært i henhold til kravet. Den
samme undersøkelsen viste at de tre viktigste årsaker til manglende gjennomført opplæring er tid, økonomi og
motivasjon. Spørreundersøkelsen gjennomført blant landets deltidspersonell i forbindelse med denne
konseptutredningen kan tyde på at tid er en årsak som i noen grad påvirker valg av gjennomføring for det enkelte
deltidspersonell, mens økonomi og motivasjon i hovedsak ligger på ledelsen i det enkelte brann- og redningsvesen
med deltidsorganisering.

6.1 PILOT- TEKNOLOGISTØTTET GRUNNKURS DELTID FOM. 2017
Ut fra resultatene i brukerundersøkelsen i 2016, ble det høsten samme år nedsatt en prosjektgruppe som skulle
utarbeide forslag til en nettbasert undervisning som ga bedre fleksibilitet og ressursutnyttelse og dessuten ga lavere
kostnader for kommunene.

Kurset ble etablert i samarbeid med NAKOS, og det faglige innholdet tok utgangspunkt i elevheftene (del 1, 2 og
3) tilhørende grunnkurs heltid/deltid. Elevene blir fortsatt påmeldt i grupper fra samme kommune eller region, og
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hvert kurs har en veileder. Kveldssamlingene er erstattet med selvstudie (eventuelt flere sammen) via internett med
bruk av egen PC. Teoristoffet blir formidlet ved hjelp av tekstdokument i PDF-format, lydforelesninger, noe video
og noen interaktive scenarier. Selvstudiet er delt i tre deler. Før kursinnholdet til hver del kan åpnes, må deltakerne
gjennomføre en kartleggingsprøve (flervalgsprøve) med enkle faglige spørsmål. I tillegg gjennomføres det en
emneoppgave etter hvert emne og en avsluttende delprøve etter hver del (flervalgsprøve). Eksamen består av
flervalgsprøve med spørsmål fra hele pensum. Den kan gjennomføres i løpet av praksisuka (samlet), eller etter
gjennomført praksisuke (enkeltvis). Det kreves 50% riktige svar for å få bestått.
6.1.1

PRAKTISKE ØVELSER PARALLELT MED NETTBASERT UNDERVISNING

De lokale, praktiske øvelsene bør knyttes om mot teorien i hver av de tre delene kurset består av. Derfor går pilene
mellom disse boksene begge veier. Både teori og praksis til en del må være fullført før deltakeren starter på neste
del. Av de 45 timene med lokale, praktiske øvelser som kurset består av, skal 19 timer tilpasses lokale behov. Alle
opplæringen må dokumenteres på et eget skjema som fylles ut av brannsjefen eller opplæringsansvarlig. Når teori
og lokale praktiske øvelser er gjennomført og bestått, skal en 40-timers praksisuke gjennomføres på et godkjent
øvingsanlegg.

Figur 6 Pilotmodellen som ble gjennomført i 2017

6.2 DAGENS MODELL OG PILOTKURS – FORDELER OG ULEMPER
Modellen for grunnkurs deltid som ble gjennomført i 2001, velger vi i denne utredningen å kalle konsept Null. Det
teknologistøttede kurset i NAKOS-portalen, som ble gjennomført som 5 piloter i 2017, betegnes som konsept
Null+.
6.2.1

FORDELER OG ULEMPER VED KONSEPT NULL

Dette var bra:








Fleksibilitet med hensyn til organisering av tid og sted
Dersom opplegget følges er mange brukere fornøyd og læringsutbyttet tilfredsstillende
Økt faglig kvalitet i forhold til tidligere da det ikke fantes kurs
Positiv effekt av å treffes på tvers av kommunegrenser og bli kjent, utveksle erfaringer og kunnskaper,
diskutere og lære av hverandre
Motivasjonen var svært god blant de som var med på opplæringen i startfasen, og disse ble gode
ambassadører slik at flere meldte seg på.
Praksisukene ble gjennomført på et stort øvingsanlegg
Fordel å fortsette med en ordning som har fungert, slik at mange mennesker slipper å forholde seg til
nok en endring.

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Side 14 av 69

Dette var utfordrende:





6.2.2

For mange elever mangler internopplæring
Vanskelig økonomi i kommunene medførte at ansatte ikke fikk delta på grunnopplæringen
Deltakernes hovedjobb og fritid
Motivasjonen til ledere og konstabler innad i brannvesenet
Store lokale variasjoner på hvordan dette er gjennomført, derav også variasjon i kvalitet

FORDELER OG ULEMPER VED KONSEPT NULL PLUSS

Dette var bra:








Brukervennlig, lite behov for support
Demonstrasjonene på video
Arbeidsmengden opplevdes passe stor (10-15 timer per del)
Deltakerne følte seg forberedt til praksisuken
Best resultat blant de som jobbet i grupper
Ikke bundet til tid og sted (familie og fritid)
Billigere for kommunene

Dette var utfordrende:









For mange elever mangler internopplæring
For få videoer
Bør ha flere og bedre flervalgsspørsmål
Leseheftene må revideres
Savner administratorveiledning
Høy % for å få bestått (etter pilot endret fra 70% til 50%)
25% stryk på første forsøk
Lavere kunnskapsnivå enn etter dagens modell
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7 PEDAGOGIKK OG TEKNOLOGI
Brannvesenets oppgaver og rolle endres som følge av endringer i samfunnet og samfunnets forventninger til brannog redningsvesenet. Betegnelsen på brannvesenet har i mange kommuner endret seg fra Brannvesen til Brann- og
redningsvesen. Denne endringen illustrer forandringen og utvidelsen av oppgavene som har kommet i senere år,
ofte som følge av en hendelsesstyrt oppgaveutvikling.
Endringer i oppgaver og nye krav til kompetanse gir nye utfordringer for brann- og redningsvesenet. Hendelsene er
ofte mer komplekse enn tidligere. Mannskapene er oftere i oppdrag som krever spesialisert utrustning og annen
kompetanse enn brannslokking.
Store hendelser er ventet å øke både i omfang og frekvens som følge av klimaendringer og ekstremvær. Orkaner og
kraftige stormer er en av formene for ekstremvær som forårsaker størst skader i Norge (NOU 2012:8).

7.1 OPPLÆRINGS- OG PEDAGOGISKE TRENDER
Økt behov for fleksibilitet i arbeidslivet har gjort at det de siste 20 årene har skjedd en gradvis og markant dreining
fra tradisjonell oppmøtebasert undervisning til kombinasjon med fleksibel nettbasert undervisning.
Opplæringsprogram utvikler seg i takt med utvikling av teknologiske verktøy og økt grad av digitalisering i
offentlig og privat sektor. Den teknologiske utviklingen av digitale verktøy, medier og løsninger har også gjort det
mulig å tenke nytt med hensyn på hvordan vi organisatorisk og pedagogisk tilrettelegger, utvikler og gjennomfører
opplæringsprogram.
Opplæringstilbud som tidligere var sted- og tidsbundet ved at deltakere måtte være fysisk tilstede ved opplæringsinstitusjoner kan i dag, ved å utnytte teknologiens muligheter, i ulik grad tilbys som fleksible opplæringstilbud, dvs.
tilbud som er uavhengig av tid og sted. Det kan i ene ytterkant være tradisjonell undervisning med oppmøte på
undervisningsstedet til fastsatte tider og i andre ytterkant være rene nettkurs der deltakerne sitter hjemme og
studerer når de har tid og mulighet. Mellom disse to ytterpunktene kan det lages opplæringsmodeller som
kombinerer undervisning via oppmøte med nettbasert fjernundervisning. Dette kalles «blended learning» eller
blandede undervisningsmodeller.
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Fleksibel opplæring medfører at en større andel av befolkningen i økende grad vil ha tilgang til og kan gjennomføre
opplæring, uavhengig av geografi, økonomi, samt arbeids- og familiesituasjon. Dette gjør at flere grupper i
samfunnet vil få tilgang til opplæring.
Fleksibilitet i nettbaserte opplæringsprogram kan blant annet være i forhold til:
•
•
•
•
•
•
•

Geografi – kan gjennomføre opplæring ved å bo hvor som helst hvis man har tilgang til nett/PC/mobil
Tid – opplæring kan gjennomføres og tilpasses den enkelte i forhold til jobb, familie og andre
aktiviteter, man trenger ikke møte opp til fast tidspunkt
Arbeidsforhold – har man arbeid som ikke kan kombineres med opplæring i arbeidstiden, kan det f
eks. være enklere å gjennomføre hjemme på kveldstid
Familiære forhold – for enkelte kan familiesituasjonen gjøre at det kan være utfordrende å være borte
over kortere eller lengre tid fra familien
Økonomi – reise- og oppholdskostnader i forbindelse med kurs og opplæring vil reduseres
Kompetanse til flere - nettbaserte kurs og opplæringer har ikke noen naturlig øvre grense for
deltakelse, slik et klasserom har.
Fri start og fri fart - den enkelte kan i større grad jobbe i ønsket progresjon.

7.2 PEDAGOGISK TILNÆRMING
Til grunn for en del av de vurderinger som er gjort, ligger en didaktisk-pedagogisk relasjonsmodell (videreutviklet
fra Bjørndal & Liberg,1978), som benyttes i forbindelse med organisering og planlegging av opplæring. Didaktisk
relasjonstenkning fungerer som en forståelsesramme som klargjør sammenhenger og skaper bevissthet omkring
forskjellige elementer som er viktig å ta hensyn til når man planlegger opplæringsprogram.

Fig 7 Den didaktiske relasjonsmodellen

I de ulike konseptene har vi reflektert over hvordan elementene henger sammen og hvordan de påvirker hverandre.
De fire øverste grønne elementene er ofte å se på som en del av rammebetingelsene:
•
•
•
•

Målgruppens egenskaper (alder, i arbeid, bosted, hjemmesituasjon etc.)
Læringsmål (læringsutbytte/kompetanse),
Fagets egenart (teoretisk, praktisk, konkret, reflekterende etc.)
Rammer (økonomi for utvikling og gjennomføring)
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Disse fire øverste kan på ulike måter virke inn på hvordan de fire nederste blå elementene utformes, implementeres
og anvendes:
•
•
•
•

Organisering (modulbasert, oppmøtebasert, nettbasert etc.),
Læringsaktiviteter (lesing, oppgaver, diskusjoner, praktiske øvelser etc.),
Teknologi (læringsportal, digitale verktøy og digitale læringsressurser etc.)
Vurderingsformer (obligatoriske oppgaver, sertifisering tester og eksamen)

Erfaringer viser at det i utvikling av kurs og studier for voksne som studerer samtidig som de er i et arbeidsforhold,
er noen faktorer som har stor betydning for læring, og som er viktig å ta hensyn til i en framtidig opplæring for
deltidspersonell:









Strukturerte læringsløp, klare mål og delmål, og opplevelse av progresjon i opplæringen
Aktiv deltakelse og problemløsning med relevante eksempler, oppgaver og aktiviteter
Koble og bruke erfaringer på tvers av læringsarenaer (Nett og oppmøte) for å oppleve relevans
Refleksjon alene og sammen med andre om fagstoff og øvelser
Det må oppleves en umiddelbar nytte og bruk av det man lærer
Utnytte og bruke de tilgjengelige læringsressursene
Forpliktelse til felles læring og forståelse
Handlingskompetanse og endringskompetanse gjennom at man kan bruke egne erfaringer og utnytte sitt
eget potensiale.

Når man utvikler opplæringsprogram er det noen anerkjente pedagogiske prinsipp som også har stor betydning i
nettbasert læring. MAKVIS-modellen (Torgersen, 1999) legger vekt på at læremidler og aktiviteter bør være:







Motiverende
Aktiviserende
Konkretiserende
Varierte
Individtilpasset
Samarbeidsorienterte

Det er også viktig at digitale verktøy og metoder er tilpasset faginnholdet, og som i stor grad ivaretar mange av de
pedagogiske prinsippene i MAKVIS.

7.3 DAGENS UNGE OG TEKNOLOGIBRUK
Utviklingen innen digital teknologi og digitale verktøy har ført til store endringer i dagens samfunn, og en rekke
nye tjenester, hjelpemidler, kommunikasjonsformer og måter å tilegne seg kunnskap på, har sett dagens lys. De
som skal utdanne seg til deltidskonstabler i framtida er unge i dag, og det er derfor viktig å ta hensyn til deres
forhold til teknologi og digitale medier. De fleste av dagens unge er fortrolige med hjelpemidler som for eksempel;
smarttelefon, datamaskiner og nettbrett.
Norske elevers digitale kompetanse utvikles stadig, og de finner selv frem til nye måter å bruke f.eks.
smarttelefonen for mer effektiv og meningsfull læring, og sosiale medier blir også ofte brukt i skolesammenheng.
Teknologibruk ikke er et mål i seg selv, og derfor blir det framhevet at en viktig forutsetning for god læring er at
kunnskapen og teknologien bearbeides og settes i en pedagogisk og didaktisk sammenheng for å oppnå et godt
læringsutbytte.
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7.4 DIGITAL VERKTØYKASSE
Når man tar i bruk digital verktøy og løsninger i opplæring blir læringsressurser og -aktiviteter ofte gjort
tilgjengelig via en digital læringsplattform. Ved å kombinere ulike digitale verktøy med forskjellige pedagogiske
metoder får vi en rekke med virkemidler og verktøy for læring som inngår i det vi kaller «digital verktøykasse».
For å lage en god opplæring er det viktig å designe et opplæringskonsept hvor man kombinerer organisatoriske og
pedagogiske metoder med digitale løsninger/verktøy. Det finnes ingen enkel oppskrift på hvordan man velger
verktøy og metoder fra verktøykassen. Det er imidlertid viktig at det er stor fokus på man hele tiden spør seg hva
som er best for læreprosessen og for den som skal lære.
En digital verktøykasse, kan f. eks. bestå av:
Video til formidling av fagstoff
• Video brukt til teoriformidling (korte eller lange)
• Video av instruktør/lærer som forklarer og demonstrer (korte eller lange)
• Video som inneholder et case, en historie, en hendelse
• Video som dokumentasjon
• Lydforelesninger (podcast)
• Videokonferanse
• Liveforelesninger med muligheter for spørsmål
• Interaktiv video
Videoer som nevnt over kan i tillegg kombineres med ulike oppgaver og aktiviteter, hvor deltakerne kan analysere,
utforske, diskutere eller skrive sin egen vurdering
Digital litteratur/pensum på nett
Tradisjonelle kurshefter og lærebøker legges på nettet, og kan kontinuerlig oppdateres ved behov. Tekster på nettet
kan også inneholde bilder, videoer og kombineres med flervalgsoppgaver, som bidrar til mer aktiv læring.
Lenkesamling
Læringsplattformen kan også inneholde lenker til andre nettsteder med relevant fagstoff og informasjon
Samarbeids- og diskusjonsgrupper
Samarbeidslæring gjennom gruppearbeid og diskusjoner kan bidra til dypere forståelse av kunnskapen som skal
tilegnes. I opplæring som er basert på oppmøte, er slike diskusjoner som regel begrenset til de dagene de er samlet.
Digitale løsninger gjør at gruppearbeid og ulike diskusjoner kan gjennomføres på nettet, enten synkront (samtidig)
eller asynkront (over tid).
Simuleringer av ulik art
Det er mulig å lage app-er, simuleringer, interaktive videoer hvor deltakeren hjemmefra kan koble seg til
nettbaserte simuleringer for å lære, trene, øve eller teste sine ferdigheter. I senere tid har vi sett at også VRteknologi kan integreres i opplæringsprogram for dette formålet.
Interaktive scenarier
Innen brann og redning er det viktig å ha en god forståelse for alt som kan ha tilknytning til en hendelse. En
hendelse består av et tidsforløp hvor situasjonen utvikler seg, vurderinger blir gjort, tiltak iverksatt og hvor det hele
tiden er muligheter for uønskete utfall. Det er mulig å designe ulike hendelser i form av video. Der brukeren ser
videoen og er "tilstede" i historien. Videoen stopper opp ved ulike situasjoner og ber brukeren om synspunkt,
vurderinger eller forslag til tiltak. Systemet vurderer innspillene og kommer med tilbakemelding som tekst eller
video. Deretter fortsetter historien/videoen og viser hvordan det går videre.
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Erfaringsdeling på nett
Ulike former for erfaringsdeling kan nå settes i system på en annen måte enn tidligere. Erfaringsdeling kan skje
både ved fysisk oppmøte, samt over nettet via e-post, diskusjonsgrupper, videokonferanse. Erfaringer fra hendelser
kan deles og diskuteres, mens de fortsatt er dagsaktuelle.
Obligatoriske oppgaver
Obligatoriske oppgaver er et godt virkemiddel for å stimulere den lærende til å jobbe seg inn i fagstoffet, for å
skape bedre innsikt og forståelse. Slike oppgaver krever også at noen leser og gir tilbakemelding. Dette kan skje
ved hjel av en lærer/veileder eller ved at studentene selv leser og kommenterer hverandres besvarelse (Se nest
punkt om Peer review)
Peer review (likemannsvurdering)
Flere digitale plattformer har et system for automatisk fordeling og oppføling av innleverte besvarelser som skal
vurderes av medstudenter. En slik ordning fritar kursarrangør for å ha veiledere eller lærere som bruker kostbar tid
på å lese og kommentere innleverte besvarelser.
Tester /eksamen på nett
Ulike former for flervalgstester kan brukes i en rekke sammenhenger, for å støtte opp om læring eller for å
kvalitetssikre at rett kunnskap og kompetanse er tilegnet og kan anvendes. Tester kan inneholde tekst, bilder,
animasjoner og video. Det utvikles også metoder for hjemmeeksamen, hvor det sikres at rett person avlegger
eksamen.
Adaptiv learning (tilpasset opplæring)
Flere internasjonale selskap arbeider med å utvikle og tilby digitale løsninger for adaptiv learning, som kan inngå i
digitale læringsplattformer. Enkelt forklart går det ut på at plattformen «overvåker» og følger med på studentens
aktivitet og faglige fremgang eller mangel på faglig fremgang, og deretter kommer med råd/tips eller tilpasser
oppgaver og lesestoff med en vanskelighetsgrad tilpasset den enkelte.
Virtuell Reality (VR)
VR og AR-teknologi brukes for å være til stede i en kunstig datasimulert virkelighet. Teknologien skaper en
illusjon av å være virkelig tilstede i den samme fysiske virkeligheten basert på datasimuleringer eller basert på
videopptak. For eksempel ved å være i et rom med røyk og åpen flamme.
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8 BEHOVSANALYSE
Prosjektgruppen har gjennomført flere tiltak for å samle inn synspunkter og meninger fra sentrale bruker og
interessenter. Dette har vært gjort ved en brukerundersøkelse, innspillkonferanse og innspill fra bordene på
Brannvernkonferansen i 2017. I tillegg har prosjektgruppen og DSB bidratt med informasjon og vurderinger.

8.1 INTERESSENTER
Prosjektets interessenter er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, vil bli påvirket av, eller
oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater (DIFI's prosjektveiviser).
De ulike interessentene har ulik påvirkningskraft med hensyn til makt, hvor pågående de er eller hvor stor
legitimitet de har. Eksempelvis har departementet stor formell påvirkningskraft og stor makt i forhold til bevilgning
av penger til prosjektet og gjennomføringen av opplæringen for deltidspersonell. Ledelsen i DSB har tilsvarende
rolle i forhold til gjennomføringen av prosjektet slik at det sikres gode nok rammer for gjennomføring.
Den enkelte innbygger i Norge er den viktigste interessenten og befolkningens trygghet er hovedmålet. Likevel ser
vi at for prosjektet vil det være den som er deltidsansatt i brann- og redningsvesenet som vil være vår mest sentrale
interessent. Dersom vi ikke har deltidspersonell med oss på det opplæringsløpet vi anbefaler og det ender med at
opplæringen ikke blir gjennomført vil prosjektet mislykkes. Underveis i prosjektet må det være en samhandling
med de ulike interessentene for å få til en god opplæring.
Det er i konseptfasen gjennomført en interessentanalyse, et utdrag av de mest sentrale interessentene vises i
Vedlegg 1.
8.1.1

KORT OM RESULTATER FRA SPØRREUNDERSØKELSE, INNSPILLKONFERANSE OG
BRANNVESENKONFERANSEN 2017

Vedlagt dette dokumentet ligger oppsummeringer fra spørreundersøkelse og innspillkonferanse (Vedlegg 1).
Nedenfor trekkes noen hovedpunkter som har vært viktige innspill i utviklingen av konseptene.
I spørreundersøkelsen i 2017 er en gjennomgående kommentar at mange ser på deltidspersonellets oppgaver på lik
linje med heltidspersonell, og at dette også må gjenspeile seg i opplæringen, oppfriskningskurs, repetisjon,
deltagelse på hendelser og erfaringslæring. Det gis også en rekke kommentarer på fleksibilitet og nettkurs som bør
tas inn i utredningen og anbefaling av konsept.
Innspillene som kom fra Brannvesenkonferansen 2017 som var mest relevante for opplæring av deltidspersonell
berørte blant annet hvordan bruk av sosiale medier kan være et viktig element for å nå ut til potensielle søkere,
samt det å være representert på yrkes/utdanningsmesser for å markedsføre yrket. I tillegg viste innspillene også at
det er viktig å synliggjøre mangfoldet i yrket. Gjennomføring av opplæring regionalt var gjennomgående i
innspillene, og det var også presisert at en må ha fokus på nettbasert opplæring.
Innspillkonferansen høsten 2017 med referansegruppen ga gode innspill. Målet med konferansen var å få
tilbakemelding fra et bredt spekter av interessenter på hvordan man best mulig kan legge til rette for en kvalitativ
og attraktiv utdanning som vil kunne fungere for fremtidens deltidspersonell i brann- og redningsvesenet i Norge.
Nedenfor følger referansegruppens innspill om status for utdanningen og en ønsket framtidig utdanning.
Dagens opplæring: Dagens grunnkurs ble betegnet som attraktivt, med rom for lokale tilpasninger. Desentralisert
gjennomføring og bruk av regionale øvingssenter anses som positivt. Praksisuka har vært verdifull både i forhold til
sosialt og faglig fellesskap og erfaringsdeling mellom deltakerne. Dagens modell er kostnadskrevende for
kommunene. Faglitteraturen er ikke oppdatert. Lokale instruktører/forelesere har ikke tilstrekkelig kompetanse og
er ikke kvalitetssikret av Norges Brannskole (NBSK).

Ønsket utdanning i framtiden: Det bør være en lovfestet rett og plikt til framtidig opplæring for deltidspersonell, og
kommunene bør ha øremerkede midler for deltakelse på opplæringen. Fagskolen bør være faglig ansvarlig for
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opplæringen, og denne bør gi en nasjonal sertifisering. Nettbasert opplæring vil kunne bidra til lik opplæring, og vil
gjøre opplæringen mer tilgjengelig, fleksibel og rimeligere for kommunene. Opplæringen bør være modulorganisert
og det bør gis mulighet for etterutdanningsmoduler som faglig påfyll. Grunnopplæring for deltidspersonell bør
kunne gi fritak for deler av heltidsutdanningen. Det kom også fram ønske om mer systematisk erfaringslæring.
Opplæringens kvalitet må dekke befolkningens forventninger til deltidspersonellets kvalifikasjoner.
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9 DE TRE KONSEPTENE
9.1 INNLEDNING
I dette kapittelet beskrives de tre konseptene som styringsgruppen besluttet at det skulle arbeides videre med. I
tillegg vil det gis en beskrivelse av et helhetlig læringsløp for både heltids- og deltidspersonell, samt
studiemodellen og tilhørende pedagogisk tilnærming.

9.2 BRANNSLANGEN – ET HELHETLIG LÆRINGSLØP
I de tre konseptene beskrives kun Grunnkurset for deltidspersonell. I Meld.St.10 (2016 – 2017) fremkommer det at
DSB har fått i oppdrag å etablere en helhetlig opplæringsmodell for fremtidig personell i brann- og
redningsvesenet. Grunnopplæring for deltidspersonell inngår som en del av en helhetlig opplæringsmodell for
fremtidig personell i brann- og redningsvesenet. Prosjektgruppen vurderer det slik at innfasingen vil komme i
tillegg til grunnopplæringen. Begge vil kobles til Fagskolen og dette vil danne grunnlaget for en helhetlig
opplæringsmodell for deltidspersonell.
Et helhetlig læringsløp omfatter i tillegg til Grunnopplæringen alle kompetansehevingstiltak som deltidspersonell
gjennomfører i løpet av sin yrkeskarriere. Dette inneholder alle former for opplæring, kurs og øvelser fra tilsetting
til vedkommende slutter som brannkonstabel. Det er kartlagt gjennom innspillkonferansen samt
brukerundersøkelsen at det er stort behov for faglig påfyll etter endt grunnopplæring, både repetisjon og nytt
fagstoff. For å få til god opplæring kreves det gode instruktører. Instruktøropplæring anses som en suksessfaktor for
å oppnå en god grunnopplæring for deltidspersonell.
Det helhetlige læringsløpet, kalt «Brannslangen», er illustrert i figuren under. Som figuren viser er det kun den
første delen (de to første årene) som tilsvarer Grunnopplæringen.

Figur 8 Brannslangen- et helhetlig læringsløp
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Grunnopplæringen skal innlemmes i samme digitale plattform/læringsarena som skal brukes for det helhetlige
læringsløpet og som er nærmere beskrevet i rapporten «Digital læringsarena». Hvordan dette konkret skal skje må
tas videre i planleggingsfasen.

9.3 GRUNNOPPLÆRING
«Grunnopplæring» er betegnelse for den første grunnleggende opplæringen for deltidspersonell.
Begrepet «Grunnopplæring» slik det brukes i denne konseptutredningen betegner den fremtidige
grunnopplæringen. Dersom det siktes til den nåværende, vil det være spesielt nevnt.
Grunnopplæringen omfatter både teoretisk og praktisk opplæring. I tillegg vil det være innfasingsaktiviteter som
gjøres ved lokal brannstasjon. Både internopplæringen og grunnopplæringen gjennomføres i løpet av de to første
årene en er ansatt som deltidspersonell. Grunnopplæringen omfatter ulike læringsaktiviteter som skal gi
deltidspersonell grunnleggende handlings- og vurderingskompetanse innen håndtering av primæroppgaver.
Grunnopplæringen omfatter kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å utøve
tjenesten i tråd med lovgivningens krav til yrkesutøvelse i brann- og redningstjenesten.
Grunnopplæringen vil fordele seg på to hovedformer for opplæring:
«Oppmøtebasert opplæring» og «Nettbasert opplæring».
Hvor mye oppmøtebasert- eller nettbasert opplæring varierer for konseptene.

Figur 9 Blandet modell.

Ved å flytte søylen til høyre eller venstre slik pilene viser, vil andelen av oppmøtebasert- og nettbasert opplæring
endres.
Oppmøtebasert opplæring vil si at kursdeltageren må reise og møte opp på brannstasjon, regionalt øvingssenter
eller annet egnet sted. Den omfatter i hovedsak praktisk opplæring i utstyr, trening og øvelser.
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Nettbasert opplæring omfatter i hovedsak teoretisk opplæring, men også noe praktisk opplæring i form av
instruktive videoer og simuleringer. Den nettbaserte opplæringen vil i hovedsak skje via Internett og ved bruk av
PC, nettbrett eller smarttelefon. Mesteparten av denne opplæringen vil kunne gjennomføres uten å behøve å reise
eller ha fravær fra hovedarbeidsgiver og hjem/familie.

9.4 BLANDET MODELL
Med utgangspunkt i dagens opplæringsmodell for deltidspersonell samt anbefalinger i NOU 2012:8 s.109:
«…deltidsopplæringen må skje gjennom fjernundervisning…» og «…mye av læringen kan skje hjemme når
studenten ønsker det selv» er det som kalles en blandet modell lagt til grunn, hvor en del av opplæringen skjer ved
fysisk oppmøte på f.eks. lokal brannstasjon/ regionale øvingsanlegg og en annen del skjer som fjernundervisning,
dvs. det vi har valgt å kalle nettbasert opplæring eller nettkurs.
Modellen nedenfor illustrerer hvordan opplæringen av deltidspersonell kan deles i to ut i fra hvor opplæringen og
kunnskapstilegnelsen foregår, enten ved «oppmøte» på brannstasjon/regionalt senter eller «nettbasert opplæring»
via Internett, hvor deltakeren mest sannsynlig sitter hjemme. Modellen viser også hvordan «blandingsgraden» kan
forskyves, f.eks. mer mot nettbasert opplæring.

Figur 10 Blandet modell med lik blandingsgrad Oppmøte og Nettkurs.

Graden av fysisk oppmøte og nettbasert opplæring vil variere ut i fra hvilke rammebetingelser og pedagogiske
forhold som legges mest vekt på. Tradisjonelt vil man kanskje si at «oppmøte» egner seg godt til praktisk
opplæring, mens «nettbasert opplæring» egner seg godt for teoretisk opplæring.
Omfanget av oppmøte- og nettbasert opplæring vil påvirkes av hvilke konkrete emner som opplæringen omfatter,
hvilke læringsmål som er fastsatt og hvilke læringsaktiviteter som egner seg å gjennomføre ved fysisk oppmøte og
hvilke som egner seg best for fleksibel nettbasert opplæring. I den nåværende fasen av prosjektet vil det bare være
mulig å drøfte på et overordnet og mer prinsipielt nivå hvilke rammebetingelser og pedagogiske forhold som vil
være med å bestemme blandingsforholdet og foreslå en omtrentlig %-vis fordeling.
Fordelen med en blandet modell er at man i opplæringsperioden kan kombinere jobb, opplæring og andre
aktiviteter på fritiden. Man kan også tenke seg at teknologi og interaktivitet i ulik form kan inngå i studiemodellen.
Det er mulig å implementere avanserte digitale læringsressurser for på en realistisk måte å simulere og å øve på
praktiske øvelser. Slike simuleringer kan redusere behovet for fysisk oppmøte.
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Modellen brukes gjennomgående i de tre valgte konseptene for en blandet opplæringsmodell med ulike grader av
oppmøte- og nettbasert opplæring. To av konseptene (konsept Enkel og Avansert) har ca. 30 % oppmøte- og ca. 70
% nettbasert opplæring, mens det ene konseptet (konsept 50/50) har ca. like mye oppmøte- og nettbasert opplæring.
Konsept Enkel og konsept Avansert har samme blandingsforhold av oppmøte og nett, men adskiller seg ved at
konsept Enkel har enkle teknologiske løsninger for nettkurset, mens konsept Avansert er langt mer avansert.
Forholdet enkel/avansert er knyttet både til selve teknologien samt grad av interaktivitet og metodiske opplegg.
Når oppmøtedelen i konsept Enkel og Avansert reduseres blir utfordringen å finne nettbaserte løsninger som kan
erstatte deler av den oppmøtebaserte opplæringen ved lokal brannstasjon/regionalt senter. Nettbaserte verktøy kan
brukes til teoretisk kunnskapsformidling, men også for å støtte opp om praktisk opplæring; til å simulere praktisk
trening, samarbeidslæring, forberedelse til praktiske øvelser og erfaringslæring.
Utfordringen med at store deler av opplæringen gjennomføres nettbasert kommer også til uttrykk i modellen under
ved å finne praktiske øvelser som er mulig å gjennomføre ved hjelp av nettbasert opplæring. Bruk av avansert
teknologi, for eksempel animasjoner, simuleringer og VR-teknologi vil kunne muliggjøre dette.

Figur 11 Illustrerer utfordring ved å flytte praktisk opplæring til nettstøttet opplæring.

9.5 TRE KONSEPTER VALGT FOR VIDERE UTREDNING
Det ble i styringsgruppemøte 8. november 2017 vedtatt at 3 av 6 foreslåtte konsepter videreutvikles (konseptene 2,
3 og 5) heretter kalt konsept Enkel, 50/50 og Avansert.
De tre valgte konseptene er:
•

Konsept Enkel – Enkel nettbasert modell.
70 % enkel nettbasert opplæring kombinert med 30% oppmøte for praksis og klasseromsundervisning
(tidligere Konsept 50/50)

•

Konsept 50/50 – Avansert nettbasert modell.
50 % avansert nettbasert opplæring kombinert med 50 % oppmøte for praksis og
klasseromsundervisning (tidligere Konsept Avansert)

•

Konsept Avansert – Avansert nettbasert modell.
70 % avansert nettbasert opplæring kombinert med 30 % oppmøte for praksis og
klasseromsundervisning (tidligere konsept 5)
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I figuren nedenfor vises hvor de tre valgte konseptene befinner seg i forhold til grad av nettbasert opplæring og
oppmøte. Konsept 0 er dagens opplæringsmodell.

Figur 12 De tre valgte konsept er i området markert med piler

9.6 OPPMØTE- OG NETTBASERT OPPLÆRING
I det videre gis en nærmere utdyping av begrepene «Oppmøtebasert opplæring» og «Nettbasert opplæring»
9.6.1

NETTBASERT OPPLÆRING

Nettbasert opplæring dreier seg om bruk av digitale verktøy (PC, nettbrett, smarttelefon etc.) med tilgang til
Internett for å tilegne seg kunnskap og kompetanse. Nettbasert opplæring gjøres som regel tilgjengelig fra en
digital læringsplattform, som f.eks. Moodle, Canvas, Fronter eller It`s learning, for å nevne noen av de store som
benyttes av opplæringssektoren i dag. En digital læringsplattform kan inneholde en rekke digitale verktøy og
mange ulike læremidler. Det kan bl.a. være verktøy eller applikasjoner for samarbeid, diskusjon, kommunikasjon,
testing, interaktivitet m.m. De digitale læremidlene kan være enkle eller omfattende og kan f.eks. inneholde tekst,
bilder, animasjoner, figurer, video, interaktiv video, simuleringer, flervalgstester m.m. Som regel er det laget et
pedagogisk opplegg, der de ulike verktøy og læremidler er satt sammen til en integrert helhet, og utgjør et
strukturert løp i form av ulike moduler eller tema.
Nettbasert opplæring kan også omfatte verktøy for Adaptiv læring og bruk av avansert teknologi som Virtuell
reality (VR) og Augmented Reality (AR). Adaptiv læring er enkel form for kunstig intelligens, som gir individuelt
tilpasset opplæring. VR/AR teknologi brukes for å være til stede i en kunstig datasimulert virkelighet, som skaper
en illusjon av å være tilstede i den samme fysiske virkeligheten, f.eks. et værelse med røyk og åpen flamme.
Nettbasert opplæring kan omfatte både individuell jobbing, samarbeidslæring og veiledning fra lærer, instruktør
eller veileder.
Tre nivå nettbasert opplæring
Den nettbaserte delen av opplæringen som vi beskriver, inneholder ulik bruk av enkle eller avanserte digitale
verktøy og løsninger. Vi har funnet det hensiktsmessig å lage en inndeling som grovt sett har tre ulike nivå.
Nivå 1: Enkel – Nettbasert opplæring med enkle virkemidler:
•
•
•
•

Digitalt lesestoff med tekst, bilder og illustrasjoner
Forelesninger og demonstrasjoner på video
Gruppearbeid i forum
Flervalgstester
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Nivå 2: Moderat – Nettbasert opplæring med bruk av interaktiv opplæring og simuleringer.
Omfatter i tillegg til Nivå 1 bruk av mer tradisjonell e-læring (CBT-computer-based training), interaktive oppgaver
og simuleringer av ulike art. Det kan gis tilbakemeldinger på deltakers valg fra forhåndsprogrammerte faglige
applikasjoner/program.
Nivå 3. Avansert – Nettbasert opplæring med bruk av avansert teknologi.
Omfatter i tillegg til Nivå 1 og 2 bruk av Virtual Reality (VR) og/eller Augmented Reality (AR) for å skape
illusjonen av å værevirkelig, fysisk tilstede i et kunstig miljø med datasimuleringer eller basert på videoopptak.
Omfatter også bruk av system/applikasjoner for adaptiv læring.
Nivå 2 er kun anvendt tidligere i utredningsfasen, og brukes ikke på de tre utvalgte konseptene.
Fordeler for deltakeren med hensyn til nettbasert opplæring:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mye av opplæringen kan skje hjemme eller på arbeidsstedet, uten å måtte reise langt
Krever mindre fri fra hovedarbeidsgiver
Kan tilpasse opplæringen til tidspunkt som er tilpasset deltageren og dens familieforhold
Opplæringen er fleksibel i forhold til tid og sted for gjennomføring
Tilrettelegger for at deltakeren skal jobbe med opplæringen jevnt og regelmessig
Gode muligheter for erfaringsdeling og faglige diskusjoner på nettet
Gode muligheter til å repetere, f.eks. se en forelesning eller en demonstrasjon flere ganger
Deltakeren kan få individuell tilbakemelding på faglig progresjon, framgang og tester
Muligheter for å simulere hendelser, prosesser og rutiner
Systemet kan sende (pushe) motiverende oppgaver og tips jevnlig
Deltakeren kan møte bedre forberedt når det skal gjennomføres praktisk opplæring og øvelser

Ulemper for deltakeren med nettbasert opplæring
•
•
•
•
•
•

9.6.2

Mindre tid til fysiske møter rundt praktiske øvelser
Praktiske øvelser og trening på nettet blir ikke like realistiske som ved oppmøte
Krever mer selvdisiplin for å følge opplæringen jevnt, for ikke å bli hengende etter
Mindre tid til å være fysisk samen med andre brannkonstabler for faglige diskusjoner og
erfaringsdeling
Deltakere med f.eks. lese- og skrivevansker kan oppleve nettbasert opplæring mer krevende enn andre
deltakere
Vanskeligere å få fri fra hovedarbeidsgiver for å sitte hjemme å lære, i motsetning til å få fri for å delta
på øvelser

OPPMØTEBASERT OPPLÆRING

I konseptene beskrives «oppmøtebasert opplæring» hvor det menes at deltidspersonellet må forflytte seg fra sitt
hjem eller ordinære heltidsarbeid for å delta i opplæring.
Oppmøtebasert undervisning kan omfatte:
•
•
•
•
•
•
•

Teoretisk opplæring
Opplæring i bruk av utstyr
Innføring i rutiner
Teambuilding
Praktisk ferdighetstrening
Instruksjoner og veiledning
Gruppearbeid, samarbeidslæring

Fremover anbefales det at de øvingsanleggene må være godkjente i henhold til en likeverdig standard og tilbud i
form av øvingsobjekt. Som eks. nevnes røykdykkerhus eller containeranlegg som benytter gass som oppvarming og
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brannsimulering. Slokkekar for nedkjemping av brann i flyttende vesker. Fortrinnsvis med branner som drives av
brennbare gasser ellers vesker som gir lavest mulig forurensning. Fast øvingsområde for frigjøringsøvelser,
vannføring, område for kjemikalieøvelse osv. Øvingsområde må være sikret og bygget slik at det ikke avgir
forurensning til grunn og vann/sjø. Men oppsamlingsanlegg for olje og andre vesker som er forurensende. Dette er
innspill fra konseptfasen til behov som har kommet opp knyttet til øvingsanlegg. Dette vil jobbes videre med også i
fremtidige faser av prosjektet dersom det vedtas å fortsette.
I nåværende grunnopplæring foregår det mye klasseromsundervisning. Prosjektet har som mål å minimere
tradisjonell klasseromsundervisning, og flytte den type opplæring til nettbasert opplæring, men de foreslåtte
konseptene kan også inneholde noe klasseromsundervisning ved oppmøte.

9.7 KORT BESKRIVELSE AV DE TRE KONSEPTENE
De tre konseptene er alle tre bygget opp om en blandet modell. De skiller seg fra hverandre på to måter:



Graden av nettbasert- og oppmøtebasert opplæring.
Graden av avanserte eller enkle digitale verktøy og løsninger som brukes.

Dette er grovt sett illustrert i figuren under:

Figur 13 Tre konsept for videre utredning

En kortfattet og nærmere beskrivelse av de tre konseptene følger på de neste sidene. En mer utdypende beskrivelse
inklusive anvendelse av vurderingskriterier finnes til slutt i kapitel 11.
9.7.1

KONSEPT ENKEL

Omfang /fordeling av timer i konsept Enkel
Omfang av opplæringen
360 timer (100%)
Nettbasert opplæring (nivå 1)
252 timer (70%)
Oppmøtebasert opplæring
108 timer (30%)
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Figur 14 viser ca. 70 % nettbasert og ca. 30 % opplæring. Foto: Colourbox)

Konsept Enkel innebærer at 70% av grunnopplæringen består av enkel nettbasert opplæring som individuelt arbeid
med teorigjennomgang, se/høre forelesninger, arbeid med oppgaver osv. De resterende 30% består av oppmøte på
lokal brannstasjon og/eller regionalt øvingssenter for praktisk ferdighetstrening, øvelser og
klasseromsundervisning. Dette er et konsept som består av enkel teknologi (nivå 1, se side 27), dvs. enkle digitale
verktøy og applikasjoner i nettkurset

9.7.2

KONSEPT 50/50

Omfang /fordeling av timer i konsept 50/50:
Omfang av opplæringen:
360 timer (100%)
Nettbasert opplæring (nivå 3)
180 timer (50%)
Oppmøtebasert opplæring:
180 timer (50%)

Figur 15 viser ca.50 % avansert nettkurs og ca. 50 % oppmøte. (Foto: Colourbox)

Konsept 50/50 består av 50 % avansert nettbasert opplæring kombinert med 50% oppmøte for praksis og
klasseromsundervisning.
Konsept 50/50 har sitt utgangspunkt i at læring og undervisning skjer ved en kombinasjon av oppmøte
regionalt/lokalt for praktisk og teoretisk opplæring ved avansert nettstøttet undervisning. Erfaringslæring ved å
fysisk møte annet deltidspersonell ivaretas, mens den avanserte nettbaserte læringen sørger for at opplæringen gir
deltakerne en arena hvor en kan øve og simulere realistisk
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9.7.3

KONSEPT AVANSERT

Omfang /fordeling av timer i konsept Avansert:
Omfang av opplæringen:
360 timer (100%)
Nettbasert opplæring
Oppmøtebasert opplæring:

252 timer (70%)
108 timer (30%)

Figur 16: Konsept Avansert består av ca. 70 % avansert nettkurs og ca. 30 % oppmøte (Foto: Colourbox)

Konsept Avansert består av 70% avansert nettbasert opplæring (nivå 3). Den avanserte nettbaserte læringen sørger
for at opplæringen gir deltakeren en arena hvor en kan øve og simulere realistisk. 30% av opplæringen vil være
oppmøtebasert. Som i konsept 50/50 bevares muligheten for den fysiske erfaringslæringen og det vil være rom for
ferdighetstrening, men forskjellen er at dette skjer ved hjelp av ulike teknologiverktøy. Mobile øvingsenheter kan
inngå slik at kommuner/deltidspersonell som ikke har nærhet til lokale eller regionale øvingssentre vil få anledning
til gjennomføre praksis i mobile enheter

9.8 FELLESTREKK VED KONSEPTENE
I det følgende utdyper vi nærmere hva som er felles ved de tre konseptene vi vurderer
9.8.1

GRUNNOPPLÆRINGEN

De tre konseptene omfatter Grunnopplæringen.
I tråd med anbefalinger i NOU 2012:8 foreslår vi at grunnopplæringen har et totalt omfang på 360 timer, som
tilsvarer ca. 8 uker på heltid i tillegg til praksisperiode. Disse timene består av; arbeid individuelt med
gjennomgang av teori, høre og/eller lese faglige leksjoner, arbeid i grupper med oppgaver, diskusjoner, praktisk
ferdighetstrening, internopplæring, deltagelse på øvelser, erfaringslæring osv. Fordeling av de ulike aktivitetene er
nærmere beskrevet under hvert enkelt konsept.
9.8.2

PRAKSISPERIODE

Det erfares at et viktig suksesskriterium fra dagens opplæringsmodell er «Praksisperioden», der deltakere møtes
fysisk på et større, godkjent øvingssenter for å få opplæring og øve på f. eks. trafikkulykker, vannforsyning,
førstehjelp, røykdykking, farlig gods osv. Denne praksisperioden ansees som viktig og vi anbefaler derfor at den
videreføres i alle de tre foreslåtte konseptene. Praksisperioden er inkludert i det totale omfanget 360 timer
9.8.3

DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM/ARENA

For hvert av konseptene vil den samme digitale læringsplattformen ligge til grunn. Valg av plattform vil ikke
omfattes av dette prosjektet.
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9.8.4

STUDIEMODELLEN

Studiemodellen som ligger til grunn for alle konsepter er i hovedsak den samme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blandet undervisningsmodell med kombinasjon av oppmøte og nettkurs i varierende grad
Nettbasert opplæring skjer via en digital læringsplattform
Strukturert, anbefalt metode for å gjennomføre opplæringen
Alt lesestoff/pensum finnes digitalt, og som lydbøker
Modulbasert organisering av fagstoff/emner i opplæringen
Fleksibelt med hensyn til starttidspunkt - deltaker/leder bestemmer sammen når opplæringen skal starte
Fleksibelt med hensyn til når og hvor deltidskonstabelen vil arbeide med opplæringen
Faglig innhold vil være det samme i alle konseptene (DSB/Fagskolen)
Prinsippet om integrering av teori og praksis gjennomføres stort sett likt
Muligheter for individuell læring og samarbeidslæring.
Mulighet for å samarbeide i grupper

De tre konseptene skiller seg i hovedsak fra hverandre med hensyn på følgende:
•
•
•
•
•
9.8.5

Grad av oppmøtebasert opplæring vs. nettbasert opplæring
Grad av interaktiv opplæring. Fra enkle tester til avansert simulering og interaktive scenarier
Bruk av ulike nivå av Adaptiv Learning
Bruk av Virtual Reality (VR)
Bruk av mobile treningsenheter (bare konsept Avansert)

STRUKTURERT LØP

For alle konsepter gjelder det at grunnopplæringen for deltidspersonell tar utgangspunkt i en modulbasert måte å
organisere fagstoff og temaer på. Fagstoffet blir presentert og tilrettelagt på en pedagogisk og oversiktlig måte. En
slik modulbasert måte å strukturere et læringsløp på, gjør at deltakeren følger en oppsatt progresjon for
opplæringen, og at faglige temaer sees i sammenheng. Et strukturert læringsløp gir en progresjon som starter med
introduksjon og hvor kompleksiteten vil øke etterhvert. Alle moduler kan f. eks. inneholde;
læringsutbyttebeskrivelser, framdriftsplan, teori, praksiseksempler, oppgaver samt en modultest. Innenfor hver
modul vil tilhørende praktisk ferdighetstrening og øvelser beskrives.
Selv om nettkurset er bygget opp som et strukturert løp, vil det være fullt mulig på et hvert tidspunkt å få tilgang til
alle moduler. Dette er en stor fordel med hensyn til repetisjon og oppfrisking av kunnskap.
Antall moduler vil avhenge av hvilke og antall fagtemaer som vil inngå i grunnopplæringen.
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Figur 17 Eksempel på et modulbasert opplæringsløp

9.9 VURDERINGSKRITERIER
For å oppfylle måloppnåelse om en framtidig attraktiv, robust og kvalitativ god grunnopplæring, vil en rekke
kriterier ligge til grunn for vurderingen. Overordnede føringer gjennom NOU 2012:8 i tillegg til mandatet for
prosjektgruppa gir noen anbefalinger og føringer.
De følgende kriterier er vurdert formålstjenlige for å skille de ulike konseptene fra hverandre. Disse kriteriene er
også i tråd med faktorene; tid, belastning og motivasjon som kom fram gjennom undersøkelser som ble gjort av
DSB/NBSK i 2016 blant deltidspersonell om dagens opplæring:
Læring: Egenskaper ved opplæringsmodellen (struktur, fasilitering, digitale virkemidler og robusthet) som gir best
læringseffekt og kompetanseutbytte forutsatt likt faglig innhold.
Kostnader: Utgifter knyttet til offentlig sektors rolle i utvikling og drift av opplæringen, herunder; investering i
teknologisk læringsplattform og verktøy, organisering av opplæringen, lønn og drift for undervisningspersonell,
reise- og oppholdsutgifter for deltakere, utgifter til undervisnings- og øvingslokaler.
Tilgjengelighet: Egenskaper ved opplæringsmodellen som gjør at flere har mulighet for å gjennomføre
opplæringen uavhengig av; oppmøtetidspunkt, geografiske forhold, familie- og arbeidssituasjoner. Opplæringen
kan i størst mulig grad gjennomføres uavhengig av tid og oppmøtested.
Motivasjon: Egenskaper ved opplæringsmodellen som øker deltidspersonells motivasjon for å delta i opplæringen
og dermed rekruttering til opplæringen. Det er grunn til å tro at modellen som gir best og mest relevant læring og
mestring, og som gir mulighet for erfaringslæring gjennom nettverk og relasjoner gir høyest motivasjon. Moderne
og relevante læremidler samt god strukturert pedagogisk opplegg, sammen med gode instruktører vil også ha
betydning. I tillegg vil også variasjon i pedagogiske virkemidler, samt god praktisk opplæring, også virke
motiverende. Modellen som gir best fleksibilitet med hensyn til tid og sted, samt det å kunne bidra med en viktig
innsats for samfunnet vil for mange være en viktig motivasjon.
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10 VURDERING AV DE TRE KONSEPTENE
I dette kapitelet gir vi en grundigere beskrivelse og vurdering av hvert av de tre konseptene. Konseptene vurderes
ut fra de fire kriteriene som det ble redegjort for i forrige kapittel:





Læring
Kostnader
Tilgjengelighet
Motivasjon

Disse vurderingene danner grunnlag for anbefaling av konsept for grunnopplæring for deltidspersonell.

10.1 KONSEPT ENKEL
70% nettbasert opplæring og 30% oppmøte.
Konsept Enkel innebærer at ca. 70% av grunnopplæringen består av enkel nettbasert undervisning og opplæring
(nivå 1, se s. 27). Deltidskonstablene arbeider individuelt med teorigjennomgang, ser/hører forelesninger, arbeider
med oppgaver osv. De resterende 30% består av oppmøte på lokal brannstasjon og/eller regionalt øvingssenter for
praktisk ferdighetstrening, øvelser og klasseromsundervisning. Dette konseptet er utviklet med enkel teknologi.
10.1.1 OMFANG OPPMØTE OG NETTBASERT
Omfang av opplæringen:

360 timer (100 %)

Nettbasert opplæring:

252 timer (70 %)

Oppmøtebasert opplæring

108 timer (30 %) hvorav praksisperiode utgjør 40 timer

Timeomfanget er veiledende og er satt med utgangspunkt i tidsbruk den enkelte deltidskonstabel vurderes å bruke
for gjennomføring av opplæringen. Den nettbaserte opplæringen er i hovedsak individuell og det kan derfor variere
noe hvor lang tid den enkelte bruker på gjennomføringstiden.
Den oppmøtebaserte opplæringen foregår på regionalt godkjent øvingsanlegg og lokal brannstasjon.
10.1.2 BRUK AV TEKNOLOGI
Den digitale læringsplattformen i Konsept Enkel tilbyr en enkel nettbasert opplæring med enkle digitale løsninger.
Denne løsningen ligger også som basis i alle de to øvrige konseptene:
Da dette konseptet har redusert tid til praktiske øvelser og trening (30%), må deler av den praktiske kunnskapen
tilegnes via den nettbaserte opplæringen. Dette kan f.eks. gjøres ved at det tilbys videoer som tydelig og instruktivt
demonstrerer hvordan praktiske handlinger bør gjennomføres. Dersom deltidskonstabelen ser en slik video flere
ganger før en lokal øvelse eller før en praktisk ferdighetstrening, må en anta at den praktiske øvelsen kan skje på
kortere tid. Spørsmål og uklarheter kan tas i etterkant i et diskusjonsforum senere.
10.1.3 VURDERING I FORHOLD TIL VURDERINGSKRITERIENE
Nedenfor følger vurderingen i forhold til kriteriene som gjelder for Konsept Enkel:

LÆRING
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•
•
•
•

Konseptet er basert på at deltaker bruke mye av studietiden til individuell læring foran
PC/Nettbrett/Smarttelefon og litteratur
Med enkel teknologi vil det være noen begrensninger når det gjelder muligheter for å lage et opplæringsløp
som gir aktiviserende og varierte læringsprosesser for deltakeren
Modellen legger opp til begrenset muligheter for oppmøtebasert erfaringsdeling/læring, og dermed mindre
mulighet for fysisk lærende fellesskap med andre deltakere
Konseptet vil ikke kunne erstatte praktiske øvelser og samvirke mellom flere personer helt, men vil gi et
grunnlag i forkant av praktiske øvelser og opplæring. Enkel teknologi kan derimot kunne gi manglende
praktiske ferdigheter i forkant av praksis periode

KOSTNAD
•
•

•

Utviklingskostnader når det gjelder den teknologiske løsningen er i dette konseptet relativt lave
sammenlignet med de andre to konseptene siden det er snakk om enkel teknologi
Utgifter til undervisningspersonell i driftsfasen vil være relativt lave da store deler av
undervisningsvideoer, instruksjons- og demonstrasjonsvideoer er digitalisert og ligger i en digital
læringsarena. Det vil derfor være mindre behov for bruk av lærerressurser i driftsfasen
Modellen gir lavere kostnader til deltakeren (kommunene/deltidskonstabler) på grunnopplæringen, på
grunn av mindre reise, overnatting og kost

TILGJENGELIGHET
•

•
•
•
•

Opplæringsmodellen når mange og gir stor grad av tilgjengelighet som ivaretar hensyn til familie- og
arbeidssituasjonen til den enkelte, på grunn av mindre reise og uavhengighet i forhold til tid og sted når det
gjelder gjennomføring av opplæringen
Mindre belastning på deltaker på grunn av mindre fravær fra hjemmet
Flere får tilgang til opplæringen ettersom den vil ha lavere kostnad pr deltaker
Stor grad av fleksibilitet i den nettbaserte delen av opplæringen for deltakerne. I utgangspunktet kan man
lære når og hvor man vil
Teknologinivået i Konsept Enkel har liten betydning når det gjelder tilgjengelighet

MOTIVASJON
•
•
•
•
•

Lite fravær fra hjemmet og arbeidsplassen
Opplæringen er lett tilgjengelig via nett
Fleksibelt når det gjelder tid og sted for gjennomføring
Oppleve fellesskap gjennom Praksisperiode (30% oppmøte)
Kan være utfordrende å motivere deltakerne til å gjennomføre opplæringen for denne modellen fordi enkel
teknologi gir mindre muligheter for erfaringsdeling og mindre variasjon i pedagogiske metoder

10.2 KONSEPT – 50/50
50 % avansert nettbasert - 50 % oppmøte.
Konsept 50/50 har sitt utgangspunkt i at læring og undervisning skjer ved en kombinasjon av oppmøte
regionalt/lokalt for praktisk og teoretisk opplæring ved avansert nettbasert undervisning. Det som videre skiller
Konsept 50/50 fra Konsept Enkel er særlig at det er mer tid (50%) avsatt til praktisk opplæring og at det er mindre
tid (50%) til nettbasert opplæring, og at denne nettbaserte opplæringen utføres ved hjelp av mer avansert teknologi.
Erfaringslæring ved å fysisk møte annet deltidspersonell ivaretas, mens den moderate nettbaserte læringen sørger
for at opplæringen gir deltakerne en arena hvor en kan øve og simulere realistisk.
10.2.1 OMFANG OPPMØTE OG NETTBASERT
Omfang av opplæringen:

360 timer (100 %)
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Nettbasert opplæring:

180 timer (50 %)

Oppmøtebasert opplæring

180 timer (50 %) hvorav Praksisperiode utgjør 40 timer

Timeomfanget er veiledende og er satt med utgangspunkt i tidsbruk den enkelte deltidskonstabel vurderes å bruke
for gjennomføring av opplæringen. Den nettbaserte opplæringen er i hovedsak individuell og det kan derfor variere
noe hvor lang tid den enkelte bruker på gjennomføringstiden.
Den oppmøtebaserte opplæringen foregår på regionalt godkjent øvingsanlegg og lokal brannstasjon.
10.2.2 BRUKE AV TEKNOLOGI
Den digitale læringsplattformen i Konsept 50/50 tilbyr i tillegg til basisnivået som er nevnt for Konsept Enkel også
en noe mer avansert nettbasert opplæring ved hjelp av følgende virkemidler:
•
•
•
•
•

Avanserte simuleringer som lar brukeren prøve og teste ulike reaksjonsmønstre, prosedyrer og handlinger
Interaktive scenarier, hvor brukeren blir deltaker i en historie, hendelse eller et case, og må gjøre det rette
valg ettersom historien utvikler seg
Bruk av VR -teknologi
Forhåndsprogrammert tilbakemelding eller veiledning fra instruktør som hjelper brukeren til å forstå og
handle riktig
Nettbasert system som til enhver tid gir bruker og opplæringsansvarlig status på gjennomført opplæring

10.2.3 VURDERING I FORHOLD TIL VURDERINGSKRITERIENE
Nedenfor følger vurderingen i forhold til kriteriene som kun vil gjelde for Konsept 50/50:
LÆRING
•

•
•
•
•

Modellen gir noe mer oppmøte og en fordel ved at deltaker får møte andre deltakere, lærere og veiledere og
at det gir muligheter for å delta i et lærende fellesskap; utveksle erfaringer og lære av andre, og skape
trygghet og tilhørighet
Avansert teknologi-støtte kan gi bidra til større grad av erfaringsdeling i den nettbaserte delene av
utdanningen
Teknologien gir muligheter for mer varierte og aktiviserende læringsprosesser for deltakeren
Avansert teknologi-støtte vil kunne bidra til at deltakerne kan møte bedre forberedt til praktiske øvelser
Økt fysisk deltakelse på praktiske øvelser vil sannsynligvis gi større trygghet i rollen som brannkonstabel

KOSTNAD
•
•
•

Utviklingskostnader til digital læringsarena vil være høyere enn ved Konsept Enkel, med blant annet mer
avanserte læringsobjekter/interaktive opplæringer osv
Driftskostnader for undervisningspersonell vil øke ettersom det er mer oppmøte
Reise, kost og losji for deltidspersonell vil være høyere enn ved Konsept Enkel

TILGJENGELIGHET
•
•
•

Modellen vil være noe mindre tilgjengelig enn Konsept Enkel siden det er høyere fysisk oppmøteandel
Noe mindre fleksibilitet i forhold til gjennomføring pga. at mindre andel av opplæringen er tilgjengelig på
nett
Den totale belastningen for deltidskonstabelen vurderes som noe høyere enn Konsept Enkel på grunn av
mer fravær fra hjem og arbeidsplass.

MOTIVASJON
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•

•
•

Avansert teknologistøttet undervisning samt mye oppmøte vil gi god motivasjon til å gjennomføre
opplæringen. For mange vil det være motivasjon knyttet til å oppleve fellesskap gjennom økt andel fysisk
møte med andre deltakere, lærere og instruktører
Den nettbaserte opplæringen er lett tilgjengelig og gir variasjon i læringsprosessene.
Kan være utfordrende å motivere deltakerne til å gjennomføre opplæringen for denne modellen fordi det er
mindre fleksibilitet i gjennomføringen og krever mer fravær fra hjem og arbeidsplass.

10.3 KONSEPT AVANSERT – AVANSERT NETTBASERT MODELL MED
MOBILE ENHETER
70% avansert nettbasert - 30% oppmøte.
Konsept Avansert består av 70% avansert nettbasert undervisning (nivå 3, se s.27). Den avanserte nettbaserte
læringen sørger for at opplæringen gir deltakeren en arena hvor en kan øve og simulere realistisk. 30 % av
opplæringen vil være oppmøtebasert. Som i Konsept 50/50 vil være rom for ferdighetstrening, men forskjellen er at
i større grad skjer ved hjelp av ulike nettbaserte løsninger. 30% av tiden er avsatt til praktisk opplæring og
deltagelse på øvinger.
I dette konseptet legges det opp til flere simuleringer, mer interaktiv opplæring og mer bruk av VR/AR-teknologi. I
tillegg vil mobile enheter med avansert utstyr være tilgjengelig for øvelser og trening for kommuner som ikke har
nærhet til lokale eller regionale øvingssentre.
10.3.1 OMFANG OPPMØTE OG NETTBASERT
Totalt omfang av opplæringen: 360 timer (100 %)
Nettbasert opplæring:

252 timer (70 %)

Oppmøtebasert opplæring
108 timer (30 %) hvorav praksisperiode utgjør 40 timer trening på regionalt
øvelsesenter eller på mobile enheter.
Timeomfanget er veiledende og er satt med utgangspunkt i tidsbruk den enkelte deltidskonstabel vurderes å bruke
for gjennomføring av opplæringen. Den nettbaserte opplæringen er i hovedsak individuell og det kan derfor variere
noe hvor lang tid den enkelte bruker på gjennomføringstiden.
Den oppmøtebaserte opplæringen foregår på regionalt godkjent øvingsanlegg og lokal brannstasjon.
Mobile treningsenheter:
Som en del av konseptet inngår bruk av mobile øvingsarenaer i form av et flyttbart containerbasert øvingsanlegg
med avansert treningsutstyr og treningsfasiliteter.
10.3.2 BRUK AV TEKNOLOGI
Som for Konsept 50/50 vil det i den digitale læringsplattformen være et avansert nettbasert opplæring ved hjelp av
følgende virkemidler:
•
•
•
•
•

Avanserte simuleringer som lar brukeren prøve og teste ulike reaksjonsmønstre, prosedyrer og handlinger
Interaktive scenarier, hvor brukeren blir deltaker i en historie, hendelse eller et case, og må gjøre det rette
valg ettersom historien utvikler seg
Bruk av VR/AR-teknologi
Forhåndsprogrammert tilbakemelding eller veiledning fra instruktør som hjelper brukeren til å forstå og
handle riktig
Nettbasert system som til enhver tid gir bruker og opplæringsansvarlig status på gjennomført opplæring
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10.3.3 VURDERING I FORHOLD TIL VURDERINGSKRITERIENE
Nedenfor følger vurderingen i forhold til kriteriene som gjelder for Konsept Avansert:
LÆRING
•
•
•
•
•
•
•

Denne modellen vil føre til bedre kvalifikasjoner enn dagens, økt effekt ut av praksis og dermed muligheter
for et høyere ferdighetsnivå
Mindre mulighet for fysisk lærende fellesskap med andre deltakere, men bedre mulighet til lærende
fellesskap via avanserte teknologiske løsninger for samarbeid
Avansert nettbasert undervisning vil kunne bidra til at deltakerne kan møte bedre forberedt til praksis, ved
f. eks. praktisk simulerings- og scenariotrening i forkant av praksis
I tillegg gir avansert teknologi mer variasjon i læringsprosesser og bedre læringsressurser
Avansert teknologi vil gi bedre effekt på læring fordi både den teoretiske og den praktiske opplæringen
presenteres og formidles bedre
Mer likhet på praksis- og teoretisk del av opplæringen
God faglig og pedagogisk kvalitet på lærerressurs som følger mobil øvingsenhet

KOSTNAD





Utviklingskostnader til digital læringsarena med avansert teknologi vil være noe høyere enn Konsept
50/50, da den nettbaserte opplæringen er ca. 20% mer omfattende
Omfanget av oppmøte vil være overkommelig da det er betydelig større andel nettbasert undervisning
fremfor oppmøte, det vil derfor være mindre kostnader til reise og opphold for deltakerne
Lavere kostnader til undervisningspersonell i gjennomføringen, enn ved Konsept 50/50, da det er mindre
oppmøte
Det vil kreves ressurser til å kjøpe og bemanne de mobile enhetene. Dette vil være ressurskrevende både å
etablere og drifte

TILGJENGELIGHET


•

Konseptet vil gi stor grad av fleksibilitet som i utgangspunktet åpner for fri start og fri gjennomføring for
deltakerne, hvor man kan lære når og hvor man vil
70% nettbasert opplæring gjør at grunnopplæringen kan gjennomføres av mange flere deltidskonstabler
uavhengig av geografiske-, familiære og forhold knyttet til hovedarbeidsgiver
Opplæringsmodellen gir svært stor grad av tilgjengelighet fordi undervisning skjer via nettbaserte
plattformer. Belastningen vurderes som mye mindre enn dagens ordning

MOTIVASJON
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omfanget av oppmøte vil være overkommelig da det er betydelig større andel nettbasert undervisning
fremfor oppmøte
Modellen gir mindre fravær fra hjemmet, men vil avhenge av hvor de mobile øvingsarenaene vil benyttes
Fleksibel gjennomføring med hensyn til tid og sted
Konkret og engasjerendepraktisk opplæring i form av VR-teknologi og avanserte simuleringer og scenarier
Gode muligheter for erfaringsdeling via avanserte teknologiske løsninger
Variasjon i pedagogiske metoder
Man kan anta at avansert nettbasert undervisning vil gi god motivasjon til rekruttering og gjennomføring av
opplæringen
Avansert teknologi gjør opplæringen moderne og tidsaktuell
Mobile enheter bidrar til mer miljøvennlige øvingsanlegg
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11 SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE
Menon Economics har gjennomført forenklet analyse i forbindelse med konseptvalg for opplæring av
deltidspersonell innen brann- og redningsvesenet. Prosessen og samarbeidet med å få på plass denne forenklede
analysen har bidratt til merverdi også i arbeidet med konseptutredningen. Nedenfor følger uttrekk fra deres analyse
og er hentet fra deres kapittel Sammendrag.
Den forenklede analysen er gjennomført i henhold til DFØs metodikk for samfunnsøkonomiske analyser.
Arbeidet er utført i perioden 15. desember 2017 til 22. januar 2018, parallelt med DSB arbeid med definering og
utvikling av konsepter i konseptutredningen. Det har vært god dialog mellom de to prosjektteamene underveis i
arbeidet, men siden konseptutredningen fortsatt er under utarbeidelse vil det kunne være noe ulikhet i
forutsetninger i sluttdokumentene. Vi avsluttet informasjonsinnhentingen 22. januar. Virkninger er beskrevet og
prissatt så langt tilgjengelig tid og status i arbeid med konseptutredningen har gjort det mulig. Enkelte vurderinger
har måttet tas på overordnet nivå. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til flere av forutsetningene som er lagt til
grunn i analysen. Vi har forsøkt å være tydelige på disse forutsetningene og vi har gjennomført følsomhetsanalyser
for å undersøke resultatenes robusthet for eventuelle endringer.
Ifølge DSBs konseptutredning2 er opplæringen som i dag tilbys brann- og redningspersonell for lite omfattende til
å dekke nødvendig opplæringsbehov og ikke i tilstrekkelig grad tilfører nødvendig kompetanse for å ivareta brannog redningsvesenets fremtidige oppgaver og utfordringer.3 Mangelfull opplæring kan påvirke kompetanse i
oppgaveutførelse negativt og føre til negative konsekvenser for samfunnet. Dette kan for eksempel være økt skade
på personer og materiell eller redusert trygghetsfølelse, sammenliknet med dersom personell hadde hatt en høyere
grad av kompetanse. Dagens grunnkurs og opplæring av deltidspersonell er videre ikke i tilstrekkelig grad
harmonisert med ny utdanningsreform for heltidspersonell i brann- og redningsvesenet. Det er også pekt på
variasjoner i kvalitet mellom ulike fagmiljøer og evne til å forebygge og håndtere hendelser. Opplæringen
gjennomføres på ulike måter ved ulike brannvesen, som igjen kan påvirke kompetanse og kvalitet i utførelse av
oppgaver.
I vår analyse inngår fire forskjellige konsepter i tillegg til nullalternativet. Nullplussalternativet er dagens situasjon
og en videreføring av pilotprosjektet «Teknologistøttet undervisning grunnkurs deltid». Konsept 1, 2 og 3 medfører
økt antall timer opplæring, men varierer i grad av teknologisk løsning, oppmøtebasert opplæring og bruk av mobile
øvingsenheter for gjennomføring av praksisperiode.4 Konseptene beskrives nærmere i tabellen under.
Tabell 1: Tidsbruk (i timer) på grunnopplæringen for elever.5 Kilde: DSB (2018)

Nullalt.
Dagens
situasjon

Nullpluss
Videreføring
av pilot

Konsept 1
Pilot med
økt pensum

Konsept 2
Avansert
teknologi,
økt pensum

Praksisopplæring på lokal brannstasjon
Teoretisk opplæring på lokal brannstasjon
Praksis regionalt øvingssenter / mobile
enheter

49
45

49

60

132

Konsept 3
Som 2, med
mobile
øvingsenheter
60

48

40

48

48

48

Selvstudium

66

111

252

180

252

Totalt antall timer

208
70 % /

200
45 % /

360
30 % /

360
50 % /

360
30 % /

30 %

55 %

70 %

50 %

70 %

Opplæringselementer

Fordeling oppmøtebasert/ ikkeoppmøtebasert (avrundet)

Det er svært stor usikkerhet rundt vurderingene av gjennomføringsgrad, og vi finner det vanskelig å skille på
konseptene. Et lavt anslag for årlig gjennomføring, ikke inkludert dagens kompetanseetterslep, anslås til 550
2

Konseptutredning opplæring for deltidspersonell i brann- og redningsvesen (DSB 2018).
Konseptutredning opplæring for deltidspersonell i brann- og redningsvesen (DSB 2018).
Internopplæringen vil kunne endres i forhold til dagens situasjon, men vil i henhold til innspill fra DSB holdes likt mellom øvrige alternativer. I analysen er
det sett bort fra internopplæring fordi vi ikke har tilstrekkelig informasjon til å vurdere dette elementet.
5
Reisetid er ikke inkludert i denne tabellen.
3
4
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personer. Det høyeste anslaget for gjennomføring vil tilsvare behovet, dvs. anslagsvis 667 ikke inkludert etterslep,
eller 1 025 totalt. Det har blitt gitt innspill om at konseptene bør kunne tilby grunnkurs for 1 025 personer årlig,
men at reelt behov trolig er lavere enn dette. På grunn av høy usikkerhet har vi i vurderingene av virkninger
analysert et nedre og øvre anslag på 550 og 800 personer som gjennomfører deltidsopplæringen, for alle konsepter.
Tabellen under oppsummerer de mest sentrale prissatte virkningene som er identifisert i analysen. Positive tall
indikerer en netto nyttevirkning sammenlignet med nullalternativet, mens negative tall indikerer en netto
kostnadsvirkning sammenlignet med nullalternativet. Ettersom det er stor usikkerhet knyttet til flere faktorer, og
særlig knyttet til antall som gjennomfører opplæringen i de ulike alternativene og kostnadene, har vi fremstilt
resultatene i form av intervaller. Med unntak av nederste rad i tabellen, viser tallene samlet neddiskontert nettonytte
over analyseperioden på 10 år.

Tabell 2: Totale prissatte samfunnsøkonomiske virkninger av konseptene relativt til nullalternativet. Tallene er oppgitt i millioner 2018kroner eks. mva., og neddiskontert til 2018.

Nullpluss

Konsept 1

Konsept 2

Konsept 3

Anslag antall som gjennomfører opplæring årlig

550

800

550

800

550

800

550

800

Anslag investeringskostnader

Lavt

Høyt

Lavt

Høyt

Lavt

Høyt

Lavt

Høyt

59

-125

-182

-200

-291

-125

-181

18

4

6

-14

-20

4

5

14

6

1

-4

-9

-8

-17

Endring i virkninger knyttet til deltagelse på kurs
(tidsavhengige kostnader undervisning for elevene og
41
reisekostnader for elevene)
Endring i virkninger knyttet til gjennomføring av kurs
(tidsavhengige kostnader undervisning for instruktør og
13
reisekostnader instruktører)
Endring i virkninger knyttet til utstyr og materiell
10
(investeringskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader)
Endringer i skattefinanseringskostnader

19

28

11

14

-22

-33

8

10

Total prissatt netto nytte

82

120

-104

-162

-240

-353

-121

-183

Break-even ved gjennomsnittlig årlig annuitet

-10

-15

13

20

30

43

15

23

Som vi ser av tabellen over, er det bare nullplusskonseptet som er samfunnsøkonomisk lønnsomt når vi kun ser på
de prissatte effektene. Av de øvrige konseptene er det konsept 2 som fremstår som minst samfunnsøkonomisk
lønnsomt, basert på bare prissatte virkninger. Hovedårsaken til dette er en stor andel oppmøtebasert undervisning.
Det er svært viktig å understreke at de ikke-prissatte virkningene, som i denne analysen er hoveddelen av
nytteeffektene, også er sentrale inn i vurderingen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
De ulike konseptene forventes å gi ikke-prissatte nyttevirkninger som følge av påvirkning på kompetansen til
deltidspersonell som gjennomfører opplæring. Økt kompetanse er sentralt fordi det henger sammen med utførelse
og kvalitet i de tjenestene som brann- og redningsvesenet yter til befolkningen. Økt kvalitet og effektivitet i
forebygging av hendelser og ved innsats kan få positive virkninger i form av redusert antall tape liv, personskader
og materielle skader. Det kan også føre til økt opplevelse av trygghet for befolkningen. I tillegg kan økt
kompetanse påvirke ressursene som utfører tjenestene direkte, blant annet i form av trygghet i oppgaveutførelse.
Figuren under illustrerer sammenhengen mellom økning i opplæringen av deltidspersonell og samfunnsøkonomiske
nytteeffekter.
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Figur 1: Sammenheng mellom opplæring og kvalitet på tjenester. Kilde: Menon Economics

Den nederste raden i Tabell 2 viser hvor store de årlige nyttevirkningene i gjennomsnitt minst må være for at
konseptet skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. For eksempel dersom de årlige nyttevirkningene i gjennomsnitt
ligger på mellom 15 og 23 millioner kroner årlig, vil konsept 3 være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men ikke
nødvendigvis det mest lønnsomme konseptet. Det er svært vanskelig å vurdere verdien av de ikke-prissatte
virkningene. Konseptene med antatt størst ikke-prissatte virkninger er også de med størst prissatte kostnader. Det
medfører at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å kunne konkludere på hvilket av konseptene som er mest
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det som avgjør hvilket av konseptene man bør velge kan dekomponeres i hvilken
betalingsvillighet man har for de tre kvalitetsfremmende komponentene i utdanningen; 1) antall timer opplæring
per elev, 2) fordeling av timer på selvstudium og oppmøtebasert opplæring og 3) bruk av teknologi i opplæringen.
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12 DRØFTING
I kapitel 10 ble fordeler og ulemper ved de tre konseptene vurdert hver for seg, men i liten grad vurdert og drøftet
opp mot hverandre. De tre konseptene har mye felles, men skiller seg også på noen viktige områder. I drøftingen
som følger har vi også tatt med det som kalles Konsept 0 (Nåværende opplæring anno 2017). Drøftingen fokuserer
på de fire vurderingskriteriene: Læring, Kostnader, Tilgjengelighet og Motivasjon.

12.1 LÆRING
Det er alltid vanskelig å vurdere effekten av læring. Enda vanskeligere er det å vurdere effekten av læring på
bakgrunn av en overordnet konseptbeskrivelse. Vi har likevel gjort en vurdering av læringseffekten av de fire
konseptene. Vurderingen er gjort ut i fra en del sentrale pedagogiske prinsipp og forhold som påvirker læring.
Både graden av oppmøte- og nettbasert opplæring, bruk av enkle eller avanserte digitale virkemidler og bruk av
mobile øvelseseneheter vil også, men i varierende grad, kunne påvirke hvordan elevene tilegner seg god og relevant
kunnskap og praktiske ferdigheter.
Det vil være store individuelle forskjeller med hensyn til hvordan deltakere i opplæring tilegner seg nye kunnskap
og praktiske ferdigheter.
Ser vi bort fra store individuelle forskjeller når det gjelder læring, vil følgende pedagogiske prinsipper i stor grad
kunne påvirke læringsutbyttet i et nettbasert opplegg;








Fleksibilitet med hensyn til tid og sted
Relevant og tilpasset opplæring til den enkelte deltaker
Aktiv læring
Feedback fra systemet, faglærere og deltakere
Variasjon i læringsmetoder og oppgaver
Samarbeidslæring
Konkretisering av lærestoffet

Legger vi disse prinsippene til grunn for vurderingen av de fire konseptene får vi følgende vekting:

Figur 18 Terningkast læring

Lar man i læring i den praktiske delen av opplæringen telle mye, vil Konsept 50/50 komme bedre ut da den har
mest tid avsatt til oppmøte.
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Samlet sett vil kriteriet læring bli vurdert slik:
Terningkast – Læring
Konsept 0

Konsept Enkel

Konsept 50/50

Konsept
Avansert

Figur 19 Oppsummert terningkast læring

12.2 KOSTNADER
I vår drøfting ser vi på kostnader knyttet til utvikling av opplæringen og årlige driftsutgifter. Menon Economics har
i sin forenklede samfunnsøkonomiske analyse sett på de to områdene samlet i kostnadsbildet.
Utviklingskostnader:
Rent generelt vil det koste mer å utvikle en nettbasert opplæring som omfatter ca. 250 timer (70 %) enn ett som
omfatter ca. 180 timer (50 %). Ut fra en slik begrenset vurdering vil Konsept 50/50 med kun 180 timer nettbasert
opplæring være rimeligst å utvikle.
Tar vi hensyn til bruk av mer avanserte verktøy som innebærer utvikling av simuleringer, interaktive scenarier og
ikke minst VR-løsninger, så vil de to konseptene 2 og 3 som gjør bruk av slike løsninger, bli vesentlig dyrere å
utvikle.
Konsept Avansert, sammen med innkjøp av mobile øvingsenheter vil være den mest kostbare investeringen.
Sammenlignes Konsept Enkel og 50/50 så vil kostnadene ved bruk av avanserte nettbaserte løsninger i Konsept
50/50 utgjøre mer i sine 50% enn det at Konsept Enkel har 70% enkel nettbasert teknologi. Konsept Enkel vil
dermed være det rimeligste med hensyn til utviklingskostnader.
Oppsummert er Konsept Avansert mest kostbar, og Konsept Enkel rimeligst å utvikle.
Driftskostnader:
Utgifter til drift vil i hovedsak være knyttet til følgende:







Reise- og oppholdsutgifter til personell som skal delta på oppmøtebasert opplæring
Lønn og reisekostnader til instruktører og lærere som underviser på oppmøtebasert opplæring
Lønn til lærere som fasiliterer den nettbaserte opplæringen (veiledning, faglige spørsmål etc.)
Vedlikehold og supplering av det faglige innholdet i den nettbaserte opplæringen
Teknisk drift og vedlikehold av det nettbaserte læringsplattformen
Kursadministrative kostnader inkl. support av læringsplattform

Konsept 50/50 som har 50 % oppmøte, dvs. 180 timer, hvor det må være tilstede instruktør eller lærer i denne tiden,
vil være mer kostnadskrevende enn de to andre som bare har 30% oppmøte. Konsept 50/50 vil også bli mer
kostbart da frikjøp/lønn til deltakere vil bli større når de må møte opp oftere. Ut fra en slik vurdering vil Konsept
50/50 også være mest kostbart. Vi antar også at Konsept Avansert vil være noe mer rimeligere, men at konsept
Enkel nok er det rimeligste av de tre. Dette er med hensyn til driftskostnader, da ulike simuleringer gjennomføres
via nettet før praktisk trening/øvelse, og dermed kan redusere behovet for instruksjon og opplæring på den
oppmøtebaserte delen av opplæringen.
Oppsummert for driftskostnader, så vil Konsept 50/50 være mest kostbar, mens Konsept Enkel vil være noe
rimeligere enn Konsept Avansert.
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Mobile enheter - Drift
Utgifter til omfatter vedlikehold, drift og bemanning av mobile treningsenheter vil være vesentlige. På den annen
side kan slike enheter utplassert i rurale strøk hvor det er langt til nærmeste godkjente øvelsessenter, kunne medføre
noe mindre utgifter til godtgjøring og reiseutgifter for de som deltar. Det er vanskelig å trekke noen konklusjon
med hensyn drift av mobile enheter, når det gjelder eventuelle besparelser eller ekstra utgifter.
Langsiktig vs. kortsiktig
Et annet forhold som vil være utslagsgivende, er tidsperspektivet vi anvender på driftskostnader. Ser vi
driftskostnadene i et 20 års perspektiv, er det klart at høye utviklingskostnader til avansert nettkurs, selv med behov
for større revisjoner, kan rettferdiggjøres ved lave driftskostnader de neste 20 årene. En slik tankegang vil gjøre at
Konsept Avansert likevel kan komme bedre ut samlet sett.
Andre utgifter
Når det gjelder teknisk drift og vedlikehold av nettbasert opplæring må man regne med at Konsept 50/50 og 3 vil
ha en høyere vedlikeholdskostnad enn Konsept Enkel på grunn av mer avansert teknolog. Kostnader til
kursadministrasjon vil ikke variere så mye fra konsept til konsept.
Konklusjon- kostnader
Sett i et perspektiv på 15 år vil Konsept Avansert sannsynligvis kunne forsvares med sine høyre
utviklingskostnader, ved at de årlige driftsutgiftene blir lavere. Uansett vil Konsept Enkel være rimeligst.
Terningkast – Kostnader
Konsept 0

Konsept Enkel

Konsept 50/50

Konsept
Avansert

Figur 20 Terningkast kostnader

12.3 TILGJENGELIGHET
Med tilgjengelighet menes det at grunnopplæringen skal være tilgjengelig for så mange som mulig uavhengig av
tid, sted, geografi, familie- og omsorgsoppgaver og forhold til hovedarbeidsgiver.
Konsept 50/50 har bare 50 % nettbasert opplæring, og vil således være det konseptet som kommer dårligst ut.
Konsept Enkel og 3 har begge 70% nettbasert opplæring og kommer likt ut. Konsept Avansert med bruk av mobile
øvelsesenheter vil for de steder som ligger langt fra godkjente øvelsessentere også være en faktor som øker
tilgjengeligheten
Terningkast – Tilgjengelighet
Konsept 0

Konsept Enkel

Konsept 50/50

Konsept
Avansert

Figur 21 Terningkast tilgjengelighet
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12.4 MOTIVASJON
Hva som motiverer deltakerne mest i forhold til oppmøte- og nett-basert opplæring, vil helt sikkert variere fra
person til person.
Noen blir motivert av at det er mye oppmøtebasert opplæring hvor de sammen med kollegaer kan trene og øve på
praktiske ferdigheter, diskutere bli godt kjent med kollegaer. Andre vil kunne bli motivert av at det bare er 30%
oppmøte, og at en stor del av opplæringen kan foregå hjemme via internett.
Mange bli motivert av avanserte teknologiske løsninger hvor man selv kan simulere ulike situasjoner, hvor man blir
delaktig i interaktive scenarier eller hvor man kan bruke VR-løsninger for nesten reelle øvelser. Enkle nettbaserte
kurs som f.eks. består av en rekke pdf-filer med kun tekst, vil til sammenligning neppe virke motiverende på
mange.
Prosjektgruppens vurdering er at Konsept 50/50 vil være motiverende fordi den har mye praktisk opplæring,
samtidig som nettkurset har mange motiverende avanserte løsninger. Konsept Avansert har ikke så mye tid avsatt
til oppmøte, men har noe mer fagstoff med avansert teknologi og til gjengjeld mobile enheter som sikkert vil virke
motiverende for noen. Konsept Enkel kommer dårligst ut med lite oppmøte og et enkelt, og dermed mindre
motiverende nettbasert opplæring.
Terningkast – motivasjon
Konsept 0

Konsept Enkel

Konsept 50/50

Konsept
Avansert

Figur 22 Terningkast motivasjon
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12.5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Summerer vi opp de forhold som er vurdert og sammenlignet mellom konseptene med hensyn til
vurderingskriteriene; kostnader, læring, motivasjon og tilgjengelighet, vil Konsept Enkel komme klart dårligst ut.
Størst betydning for denne lave skåren er bruk av enkel teknologi i en nettbasert opplæring. Både kriteriene
læringsutbytte og motivasjon, som vi anser som de viktigste faktorene for en vellykket opplæring, mener vi vil
skåre høyere med avansert teknologi som gir mer relevante, virkelighetsnære situasjoner og mer tilpasset
opplæring. På grunn av ekstra kostnader og belastning for deltakerne med Konsept 50/50, som har større andel
oppmøte og dermed er mindre tilgjengelig, vil Konsept Avansert få en høyere vurdering, og vil være det konseptet
som anbefales videre utredet.
Terningkast – OPPSUMERT

Konsept 0

Konsept Enkel

Konsept 50/50

Konsept
Avansert

13

15

15

19

Læring
Kostnader
Tilgjengelighet
Motivasjon
Sum

Samlet
vurdering
Figur 23 Terningkast oppsummert

13 ANBEFALT KONSEPT
Den fremtidige grunnopplæringen omfatter alle former for opplæring som skjer de to første årene en
deltidskonstabel er ansatt og som må være gjennomført før vedkommende kan bli fast tilsatt som deltidspersonell.
Grunnopplæringen består av:
Innfasing (Tidligere internopplæring) ca. 20 timer nettbasert og 20 timer praktisk opplæring
Basiskurs på til sammen 360 timer, fordelt på ca. 256 timer nettbasert opplæring og ca. 108 timer praktisk
oppmøtebasert opplæring. Hvordan den praktiske opplæringen organiseres lokalt vil variere, og er opp til lokal
opplæringsleder/brannsjef.
Erfaringslæring. Læring for fremtiden/Digital læringsarena utvikler og implementerer et organisatorisk og
datateknisk system for systematisk erfaringslæring og erfaringsdeling. Det vil være naturlig at de som deltar i
opplæringen også blir involvert i denne erfaringslæringen.
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13.1 BLANDET MODELL
Konseptet baserer seg på en blandet modell hvor ca. 70 % av opplæringen skjer via nettbasert opplæring (nettkurs)
og ca. 30 % ved oppmøtebasert opplæring. Figuren under skal illustrere dette. Hva som ligger i begrepene
nettbasert- og oppmøtebasert opplæring er nærmere forklart under. Når kurset utvikles i sin helhet, vil det være
mulig å justere prosentandelen oppmøte og nettbasert ut fra faglige, praktiske, pedagogiske eller teknologiske
forhold. De to pilene skal illustrere dette at blandingsforholdet kan justeres noe i løpet av utviklingsfasen.
Blandingsforholdet 70/30 må vi også anta vil kunne endre seg i løpet av årene, etter hvert som det høstes erfaring
med gjennomføringen, og den digitale utviklingen fortsetter.

Figur 24 Blandet modell med mulighet for justering av blandingsforholdet
Antall timer til den oppmøtebaserte opplæringen kan planlegges tilnærmet likt for alle som deltar. Tiden som går
med til nettbasert opplæring er i utgangspunktet lagt opp til å være ca. 250 timer. Hvor lang tid den enkelte vil
bruke, vil ut fra erfaring variere ganske mye. En rekke undersøkelser viser at studenter ofte bruker færre timer enn
det den enkelte studieplan legger opp til.
13.1.1 NETTBASERT OPPLÆRING
Den nettbaserte opplæringen dreier seg om opplæring hvor man bruker digitale verktøy (PC, nettbrett, smarttelefon
etc.) med tilgang til Internett for å tilegne seg kompetanse. Ved bruk av nettbasert opplæring, kan opplæringen
foregå hjemme, uten at deltakeren behøver å reise til annet sted. Slik opplæringen kan foregå når det passer den
enkelte, uavhengig av tid og sted. Den nettbaserte opplæringen vil i hovedsak omfatte mer teoretisk kunnskap, men
vil også omfatte at deltakeren kan øve eller trene på en del praktiske ferdigheter ved hjelp av ulike simuleringer og
VR-teknologi. Den nettbaserte opplæringen etableres på en digital læringsplattform som inneholder en rekke
digitale verktøy og ulike læremidler. Det kan bl.a. være verktøy for å formidle fagstoff, samarbeid, diskusjon,
kommunikasjon, testing, interaktivitet m.m. De digitale læremidlene kan være enkle eller omfattende og kan f.eks.
inneholde tekst, bilder, animasjoner, figurer, video, interaktiv video, simuleringer, flervalgstester m.m. Den digitale
læringsplattformen må også kunne håndtere verktøy for Adaptiv læring og bruk av avansert teknologi som Virtuell
reality (VR). Digitale verktøy er nærmere beskrevet senere i kapitlet.

Konseptet innebærer at det lages et pedagogisk opplegg, der de ulike verktøy og læremidler er integrert med
pedagogiske metoder og således satt sammen til en helhet, som utgjør et strukturert løp i form av ulike moduler
eller tema. En slik strukturert løsning omtales også ofte som nettkurs.
Nettbasert opplæring kan omfatte både individuell jobbing, samarbeidslæring og veiledning fra lærer, instruktør
eller veileder.
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13.1.2 OPPMØTEBASERT OPPLÆRING
Oppmøtebasert opplæring vil si at den enkelte kursdeltaker må møte opp på brannstasjon, regionalt øvelsessenter
eller kurssted for å få opplæring. I det anbefalte konseptet vil opplæringstiden ved oppmøte stort sett bli brukt til
praktisk opplæring som kan omfatte:







Opplæring i bruk av utstyr
Innføring i rutiner
Teambuilding
Praktisk ferdighetstrening
Instruksjoner og veiledning
Gruppearbeid, samarbeidslæring

Grunnopplæringen fram til 2018 har også hatt en god del teoriundervisning i forbindelse med praktisk trening og
øving. Slik teoriopplæring nå er lagt til den nettbaserte opplæringen, slik at tiden på brannstasjon/ øvelsessenter kan
brukes mer effektivt til den konkrete praktiske opplæringen.

13.2 STRUKTUR FOR FORMIDLING AV KOMPETANSE
Resultater fra ulike spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer konkluderer med at "opplæringsansvarlige er
nøkkelen". Opplæring og kvalitetssikring av instruktører vil være en suksessfaktor for fremtidig opplæringsmodell.
Det anbefales en struktur med fire nivåer basert på "train the trainers"-prinsippet. Det etableres et fagnettverk som
skal bidra til enhetlig kompetanseformidling fra Fagskolen til sluttbrukeren (deltidsperonellet). Modellen kan også
benyttes ved kompetansehevingstiltak som ikke er direkte knyttet til Grunnopplæringen.
Faglærere ved fagskolen
Faglærere med særskilt ansvar for opplæring av deltidspersonell. Faglærerne skal ha ansvar for fagplaner, utvikling
og drift av teknologi for nettbasert opplæring, digital læringsplattform, veiledning, forskning og utvikling (FoU),
opplæring og vedlikehold av kompetanse for regionale instruktører og kursadministrasjon.
Regionale instruktører
To regionale instruktører i hver av landets tolv brann- og redningsregioner. Regionale instruktører er ansatt som
heltidspersonell, men har minimum 50% av sin stilling knyttet til Fagskolen. Regionale instruktører gis opplæring
og vedlikehold av kompetanse fra Fagskolen gjennom jevnlige samlinger. Regionale instruktører skal forestå
opplæring og vedlikehold av lokale instruktører og være en ressurs for lokale instruktører ved gjennomføring av
ulike praksisperioder.
Lokale instruktører
Ansatte i ulike brann- og redningsvesen med opplæring som fagområde. Lokale instruktører skal forestå
Grunnopplæring av deltidspersonell med støtte fra regionale instruktører og ha ansvar for drift av regionale
øvingsanlegg. Lokale instruktører kan være heltidspersonell eller utrykningsleder i brann- og redningsvesen med
deltidsorganisering.

Deltidspersonell
Ansatte i brann- og redningsvesen med deltidsorganisering som i løpet av de to første årene etter ansettelse må
gjennomføre den definerte Grunnopplæringen.
Krav til opplæring for de ulike nivåene må beskrives nærmere i gjennomføringsfasen
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Faglærere ved fagskolen

Regionale instruktører
(50-100%)

Lokal instruktører (heltidspersonell
og utrykningsledere)

Brann- og redningspersonell

Figur 25 Struktur for formidling av kompetanse

13.3 MODULBASERT STRUKTUR – STUDIEMODELL TEORI-PRAKSIS

For alle konsepter gjelder det at grunnopplæringen for deltids brann- og redningspersonell tar utgangspunkt i en
modulbasert måte å organisere fagstoff og temaer på. Fagstoffet blir presentert og tilrettelagt på en pedagogisk og
oversiktlig måte. En slik modulbasert måte å strukturere et læringsløp på, gjør at deltakeren følger en oppsatt
progresjon for opplæringen, og at faglige temaer som henger sammen sees i sammenheng. Et strukturert læringsløp
gir en progresjon som starter med introduksjon/innføring der kompleksiteten vil øke.
Hver modul bør inneholde:













Læringsutbyttebeskrivelser
Råd om hvordan eleven bør jobbe med fagstoffet
Hvordan teori og praksis er integrert (hører sammen)
Fagstoff (tekst, video, lyd)
Simuleringer og interaktive oppgaver (der dette er mulig ut i fra modulens tema)
Tester slik at eleven kan sjekke egen læring
Praksiseksempler
Ulike oppgaver
Forberedelse til praksis (oppmøtebasert opplæring)
Test som sjekker kompetanse FØR praksis
Modultest, som må bestås (form for sertifisering/utsjekk).
Innenfor hver modul vil tilhørende praktisk ferdighetstrening og øvelser være en viktig del ved fysisk
oppmøte ved godkjent øvingssenter/lokal brann-stasjon

Nettbaserte læremidler kan være av ulik karakter og ha ulike funksjon alt etter hvilke læringsaktiviteter det legges
opp til i grunnopplæringen. Som slik figuren kan digitale virkemidler organiseres innen kategoriene:
-

Produktive: Virkemidler for å lage, produsere, uttrykke og utvikle
Kommunikative: Virkemidler for å diskutere, samarbeide og veilede
Adaptive: Virkemidler for å eksperimentere og praktisere
Narrative: Virkemidler for å se, høre, lese
Interaktive: Virkemidler for å undersøke, simulere og øve
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Figur 26 Bildene er hentet fra https://pixabay.com/

Opplæringen av deltidspersonell består av både teoretisk og praktisk opplæringen. Det er planlagt at teori og
praktisk opplæring i størst mulig grad skal integreres, slik at det blir god sammenheng mellom teori, praksis og
anvendelse. Det faglige innholdet er fordelt på moduler som inneholder både teori og praksis. Teoridelen blir i
hovedsak tilegnet via nettkurset, mens den praktiske opplæringen skjer ved oppmøte.
For å sikre at kursdeltakerne har tilegnet seg nødvendig kunnskap før de skal trene og praktisere, må de:



Gjennomføre enkle eller mer kompliserte simuleringer for å trene på de praktiske oppgavene som senere
skal gjennomføres i den oppmøtebaserte delen av opplæringen.
En forholdsvis krevende flervalgstest, for å sikre at alle har oppnådd rett nivå før den praktiske
opplæringen. For å bestå testen kreves det at de har jobbet grundig med den teoretiske opplæringen.

I etterkant av praktisk opplæring vil det også være naturlig med en form for nett-test for å se effekten av den
praktiske treningen og opplæringen.
Refleksjonssirkelen viser hvordan teori og praksis kan integreres og hvordan bruk av tester vil sikre læring.
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Figur 27 Refleksjonssirkelen

Modellen under illustrerer mulig struktur og hvordan det er tenkt at teoretisk opplæring skal kombineres med mer
praktisk oppmøtebasert opplæring.
Antall moduler vil avhenge av hvilke og antall fagtemaer som vil inngå i grunnopplæringen. I figuren under utgjør
de to øverste to rosa feltene Grunnopplæringen. Under dette ser man eksempler på at ordinære øvelser kan
integreres eller kobles til en modul med samme tema. Helt nederst er det illustrert en Kunnskapsbank som kan
inneholde ferdige opplegg for gjennomføring av øvelser

Figur 28 Illustrerer strukturen i opplæringen
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Figuren viser også at de ordinære øvelsene som det lokale brannvesen gjennomfører eller deltar i, kan kobles eller
inngå i den teoretisk praktiske opplæringen for deltidspersonell. En slik øvelse (f.eks. røykdykking) vil kunne
knyttes til en spesifikk modul (Røykdykking), slik at kursdeltakere gjennom å delta på en øvelse vil få bedre innsikt
i den modulens innhold. Samtidig kan alle fast tilsatte, om de ønsker eller om brannsjefen krever det, gå inn i den
nettbaserte delen av tilhørende modul (Røykdykking) for å friske opp kunnskap og ta testen. Slik får brannsjef eller
opplæringsleder oversikt over kompetansestatus på det spesifikke området for alle som deltar på øvelsen. De
prikkete pilene illustrerer at det kanskje ikke er sammenfall med hensyn til tidspunkt, når en røykdykkerøvelse
foregår og når det samme er en læringsaktivitet i grunnopplæringen.
Selv om nettkurset er bygget opp som et strukturert løp, vil det være fullt mulig på et hvert tidspunkt å få tilgang til
den enkelte modul. Dette er en stor fordel med tanke på repetisjon og oppfrisking av kunnskap.
Det bør også vurderes om den enkelte modultest kan fungere som utsjekk av fast tilsatt brann- og
redningspersonell.

13.4 PEDAGOGISK VERKTØYKASSE
Den modellen vi anbefaler gjør mye bruk av enkle løsninger som video, tekst, lyd og bilder, men også det vi kaller
avanserte digitale løsninger og verktøy, slik at det i stor grad vil være mulig å simulere og trene hjemme på ulike
praktiske oppgaver og øvelser som ellers måtte skje ved oppmøte.
Prosessen med å detaljbestemme de pedagogiske og tekniske virkemidler som skal inngå i Grunnopplæringen, er
det ikke mulig for prosjektgruppen å gjennomføre på nåværende tidspunkt, da dette tillegger neste faser i
prosjektet.
Under følger en oversikt over de digitale virkemidler vi anbefaler at blir vurdert og implementert i den fremtidige
opplæringen av deltidspersonell.
13.4.1 ORDINÆRE VERKTØY/VIRKEMIDLER
Følgende verktøy og virkemidler inngår i det anbefalte konseptet:
Video on demand (Kan sees når som helst)
•
•
•
•

Forelesninger Fortrinnsvis 5 – 15 min lange
Demonstrasjon av utstyr, prosesser, rutiner, eksempler på øvelser
Intervju
Case, som utgangspunkt for oppgaver eller diskusjoner

Videokonferanse
•
•
•

Formidle fagstoff, med mulighet for å stille spørsmål
Dele erfaringer, diskutere
Gruppearbeid

Digitalt fagstoff/litteratur
•
•

Tekstbasert, med bilder og illustrasjoner. Lett å skrive ut.
Lydfil/lydbok av digital tekst (Alle fagtekster og videoer bør også være tilgjengelig som lydfil/podcast)

Forum
•
•
•
•

Samarbeidslæring
Diskusjoner
Deling av erfaringer
Lukkede, eventuelt åpne grupper på sosiale medier
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Flervalgstester/Multiple Choice
•
•
•
•

Enkle flervalgstester
Drag ond drop
Sette sammen
Finn hva som hører sammen

Interaktive verktøy 2D, 3D eller video
•
•
•

Simuleringer (f. eks.: Regulere tilførsel av luft og se hvordan det påvirker brannutviklingen)
Interaktive oppgaver (f eks.: sette sammen utstyr som er plukket fra hverandre)
Interaktive scenarier (f. eks.: delta i en simulert hendelse som utvikler seg over tid.)

I tillegg til de verktøy og løsninger som er nevnt over, anbefaler gruppen at det også implementeres løsninger for
Adaptiv læring og Virtual reality(VR)
Adaptiv læring
System for individuell feedback og veiledning. Kan implementeres med ulike grad av kompleksitet fra enkel til
avansert (se under).
Virtual Reality (VR)
Brukes for å skape illusjonen av å værevirkelig, fysisk tilstede i et kunstig miljø med datasimuleringer eller basert
på videoopptak (se under).
Disse er nærmere beskrevet i følgende to avsnitt.
13.4.2 ADAPTIV LÆRING
Det er ulike nivå av Adaptiv læring, fra det helt avanserte, til mer enkle former. En illustrasjon på enkel adaptiv
læring kan f.eks. innebære at det i den digitale plattformen legges inn forhåndsprogrammert logikk, som registrer
hva eleven responderer på flervalgstester som gjennomføres. Plattformen vil da gi tilbakemelding som er tilpasset
den enkelte elevs svar, og samtidig kunne gi råd eller veiledning for videre læring. Eleven vil uten å merke det, få
nye oppgaver og lesestoff som er tilpasset den enkelte. Et enkelt eksempel kan være: En elev har svart galt på en
flervalgstest om tiltak ved en kraftig blødning fra pulsåren ved håndleddet. Systemet gir en melding om at dette er
meget viktig å være helt sikker på, og at han må/bør se en video som forklarer og begrunner. Etter å ha sett
videoen, må han ta en kjapp test med en litt annen vri på spørsmålet, for å sjekke forståelsen. Systemet kan settes
opp til å tvinge vedkommende til å se en slik video før han kommer videre, eller la det være opp til eleven.
Internasjonalt jobbes det nå med mer avanserte system for adaptiv learning, som i lang større grad kan samle inn
data om mye av det eleven foretar seg i systemet, sammenligne med all annen data innsamlet tidligere og underveis
i kurset, og så ut fra en mer grundig analyse av big data og elevens svar, valg, læringsstil m.m. tilpasse lærestoffet
og oppgaver til et nivå og omfang som er godt egnet for akkurat den eleven.
13.4.3 VIRTUELL VIRKELIGHET (VIRTUAL REALITY/VR)
VR teknologi brukes for å være til stede i en kunstig datasimulert virkelighet, som skaper en illusjon av å være
tilstede i den samme fysiske virkeligheten, f.eks. et værelse med røyk og åpen flamme.
VR-teknologien fungerer slik at brukeren tar på seg en såkalt VR-brille med to små dataskjermer rett foran øynene.
Brillen skjermer for utsyn, slik at brukeren kun ser de to små skjermene og opplever at han er på det stedet som
vises på skjermene i VR-brillen. To-skjermløsningen gjør at brukeren får en tredimensjonal opplevelse av det stedet
han ser. Det han ser kan f.eks. være et dynamisk datasimulert tredimensjonalt rom som forestiller et virkelig miljø,
f.eks. et værelse hvor det er brann. Gode og kostbare 3D animerte rom med flammer kan skape en meget realistisk
og intens opplevelse. Brukeren kan snu på hodet, noe som sensorer i brillene oppdager, og da vil han se en annen
del av rommet, og således få en opplevelse av å være fullt og helt i det rommet som viser på de to små skjermene.
Til systemet kan koples hansker eller støvler med sensorer, slik at bevegelse av hender vil kunne simulere at man
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retter en brannslange i en spesiell retning. Bevegelse av bena, ved å gå, oppfattes av sensorer og vil resultere i at
brukeren får en opplevelse av å gå innover i det datasimulerte rommet han ser.
Det konseptet vi foreslår å gå videre med, kan benytte seg av alle disse digitale virkemidlene. I hvilken grad må bli
opp til de som skal stå for planleggingen og produksjonen av innholdet. Ved å kombinere de ulike verktøyene med
forskjellige pedagogiske metoder, vil det være mulig å skape et avansert kurs som i stor grad legger til rette for god
læring og økt kompetanse. Vi må regne med at bruken av ulike digitale verktøy vil øke med årene, i takt med den
generelle teknologiske utviklingen.

13.5 PRAKSISPERIODEN
Praksisperioden er benevningen på all den tid eleven bruker til praktisk opplæring på lokal brannstasjon eller
regionalt øvelsessenter, i alt 108 timer. Som nevnt tidligere er det vesentlig at praksis kobles opp mot teorien.
Hensikten med dette er at
e vil bli tilgjengelig for kursinstruktør, opplæringsansvarlig og brannsjefer.
elevene vil møte opp til praksis bedre forberedt og tiden de skal bruke på øvelser vil da være bedre utnyttet. Det
anbefales å ha fra 1-4 dagers praksis i forbindelse med de ulike modulene, avhengig av hvilke emner modulen
inneholder. Det må vurderes og utredes nærmere i prosjektgjennomføringsfasen hvilke av modulene tilhørende
praksis trenger å gjennomføres på godkjente øvelsessentere eller lokalt. Det anbefales å etterstrebe minimum èn
praksissamling med overnatting på regionalt/lokalt øvelsessenter. Dagens praksisuke har meget gode resultater på å
bli sosialisert inn i en fagkultur, være en del av ett arbeidsfellesskap og høste erfaringer fra andre og dette bør
videreføres.
Fagskolen bør ha ansvar for å utvikle og vedlikeholde pedagogiske veiledninger for hvordan de enkelte praktiske
øvelsene bør gjennomføres. Disse veiledningene vil inngå i det som kalles Kunnskapsbanken, nærmere beskrevet i
prosjektet Digital læringsarena.

13.6 INNFASING (TIDLIGERE INTERNOPPLÆRING)
Innfasingen inngår i Modul 1 i grunnopplæringen og består av ca. 20 timer nettbasert opplæring og ca. 20 timer
praktisk opplæring på lokal brannstasjon. Enkelte emner i denne modulen bør i størst mulig grad være gjennomført
før brannkonstabelen har sin første arbeidsdag.
Innfasingen omfatter bl.a.








Opplæring i bruk av utstyr
Innføring i regler, prosedyrer og rutiner
Trening
Deltagelse på øvelser
Innføring og deltagelse i erfaringslæring
Team-building/sosialisering
Deltagelse på hendelser

13.7 EKSAMEN
Eksamen skal være sjekk på om deltakeren har oppnådd læringsutbyttet for kurset. Det er derfor et mål at
oppgavene utformes på en slik måte at dette lar seg gjøre.
Det er lagt opp til at hver modul avsluttes med en grundig flervalgstest. Etter at alle moduler og praksisperioder er
gjennomført vil det bli avholdt en avsluttende eksamen for basiskurset som må være bestått.
Eksamen vil være nettbasert og vil bli gjennomført via den digitale læringsportalen hjemme eller på lokal
brannstasjon. Eksamensformen kan for eksempel inneholde spørsmål fra modultester i kombinasjon med andre
typer innleveringer. I gjennomføringsfasen må prosjektet, i samarbeid med fagpersonell, ytterligere beskrive
hvordan og hvilket innhold eksamen skal ha.
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13.8 MOBILE ENHETER
Mobile enheter er vurdert og vil ikke inngå som en del av det anbefalte konseptet fra utredningen, men kommunene
kan gå til anskaffelse av dette dersom det vurderes som hensiktsmessig grunnet lange avstander til de regionale
øvingsanleggene. Det er innhentet informasjon om kostnader gjennom en såkalt RFI (Request for Information) som
gir et bilde på kostnader forbundet med innkjøp i tillegg til antatt levetid. Det anbefales ikke at driftsmidler
finansiert gjennom staten går til mobile enheter i forbindelse med opplæring av deltidspersonell.

13.9 SERTIFISERING – JEVNLIG UTSJEKK
Prosjektet forutsetter at et systematisk opplegg for utsjekk eller sertifisering implementeres som en ny nasjonal
ordning for det ordinære brann- og redningsvesen, slik dette er beskrevet i prosjektet Digital læringsarena. De tester
som skal utvikles i denne sammenheng bør kunne sees i sammenheng med tester i modulene i den nettbaserte
opplæringen for deltidspersonell. Dette er en viktig del av det helhetlige læringsløpet og er illustrert i figuren
«Brannslangen» i kap.9.2.

13.10

ERFARINGSLÆRING OG ERFARINGSDELING

Prosjektet Digital læringsarena har foreslått at det opprettes et organisatorisk og datateknisk system for systematisk
erfaringslæring. Ordningen vil sørge for en systematisk innsamling, bearbeiding/analysering og formidling av
erfaringer fra og til alle landets brannvesen. Det er viktig at de som er under opplæring, tidlig får tilgang til dette
systemet, både for å tilegne seg erfaringer fra andre, men også for å bli fortrolig med bruken av det, slik at de selv
kan bli aktive bidragsytere. Systemet er illustrert i modellen under.
Modellen under tar utgangspunkt i en hendelse (0). Innhenting (1) kan kunne skje enkelt og på ulike måter for å
sikre at alt som er å lære noe av, blir sendt inn i erfaringssystemet til vurdering og behandling. Alle reelle hendelser
blir automatisk registrert i BRIS, og kan derfra automatisk eller på bakgrunn av en vurdering, sendes inn i
erfaringssirkelen som er vist i figuren under. Dersom noen vurderer at en hendelsen inneholder noe som kan være
gjenstand for erfaringslæring, kan de også legge dette inn i erfaringssirkelen. Det må være lav terskel for å
rapportere inn. Neste punkt(2) er å analyse og vurdere, for deretter å bearbeide til informasjon som kan sendes
videre. Punkt 3 består i å formidle lærdommen til de som kan ha nytte av den lokalt, regionalt eller nasjonalt.
Deretter må de rette instansene sørge for å trekke lærdom, dvs. implementere i egen organisasjon. Datasystemet
med tilhørende organisering skal sørge for at alt som blir sendt inn i systemet, blir behandlet på rett vis: droppet
eller videre behandlet, formidlet og implementert.

Figur 29 Viser skjematisk framstilling av system for erfaringsdeling og erfaringslæring
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13.11

GEVINSTREALISERING

Gevinstrealiseringsplan og utvikling av gevinstmål må jobbes mer med i planleggingsfasen, nedenfor er det listet
opp en del gevinster vi foreløpig mener vil oppnås gjennom å iverksette anbefalt konsept.
Prosjektets forventede gevinster gjenspeiles i de overordnede målene og må gjennom planleggingsfasen detaljeres,
videreutvikles og spesifiseres i en gevinstrealiseringsplan. Gevinstene må henge sammen med de overordnede
målene som var vist i figuren som også viser hvilke samfunnsproblem prosjektet er satt til å løse (figur X). Videre
er det jobbet med et gevinstkart (figur X) som detaljerer noe mer de gevinstene prosjektet forventer å gi. Dette må
jobbes videre med i prosjektet.
De viktigste gevinstene er koblet til målene for prosjektet og beskrives kort i tabellen nedenfor.
Gevinster
Flere gjennomfører opplæringen

Opplæringen er i tråd med
fremtidens utfordringer

Kompetansen hos brann- og
redningsvesenet er mer ensartet

For hvem, og hvordan fremkommer
gevinsten?
Felles forståelse for
hendelseshåndtering for brann- og
redningsvesen, bedre for
befolkningen som vet at hendelser
blir håndtert på en profesjonell måte
Felles forståelse for
hendelseshåndtering for brann- og
redningsvesen, bedre for
befolkningen som vet at hendelser
blir håndtert på en profesjonell måte
Felles forståelse for
hendelseshåndtering for brann- og
redningsvesen, bedre for
befolkningen som vet at hendelser
blir håndtert på en profesjonell måte

Forutsetninger for at gevinsten
skal kunne realiseres
Attraktiv opplæring, god
markedsføring, god nettbasert
opplæring blant annet

Det faglige innholdet oppdateres
og er relevant for de
utfordringene man møter og
eventuelle fremtidige utfordringer
Flere som gjennomfører den
samme opplæringen som er tett
koblet til fagskolen vil kunne
danne en felles
kompetanseplattform på tvers i
landet

Tabell 1 Gevinstoversikt
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Fig 30 Gevinstkart

13.12

OVERGANGSORDNING MELLOM DELTID OG HELTID

I dag rekrutteres personer med erfaring fra stillinger som deltidspersonell over i stillinger som heltidspersonell. En
spørreundersøkelse til de 15 største brann- og redningsvesen tyder på at om lag 14% av dagens heltidspersonell er
rekruttert fra gruppen deltidspersonell. DSB har i forslag til fremtidige kompetansekrav anbefalt at fagskoleutdanning skal stilles som krav for stillinger innen beredskap og nødalarmering for heltidspersonell. Dette vil
medføre at muligheten til å rekruttere til disse stillingene fra gruppen deltidspersonell, uten fagskoleutdanning, vil
stenges.
Det er et prinsipp i Norge at man ikke skal behøve å gjennomgå den samme utdanningen to ganger. Det vil derfor
være nødvendig å gjøre en vurdering av hvorvidt deltidspersonell kan og bør få fritak for deler av fagskoleutdanningen. Som et eksempel kan man inneha førerkort kode 160 (godkjenning for utrykningskjøring) fra sin
stilling som deltidspersonell. Når det skal vurderes om deltidspersonell kan få fritak fra beredskapsdelen av
heltidsutdanningen er det viktig å huske at denne består også av praksis på 110-sentral og brannforebyggende
arbeid.
Det er flere parametere som avgjør hvor mye kompetanse et deltidspersonell har: Organisering av brann- og
redningsvesenet, antall år man har vært ansatt, antall utrykninger og øvelser man har deltatt på etc. Det må derfor
gjøres en ytterligere vurdering av om erfaring som deltidspersonell i brann- og redningsvesenet skal gi grunnlag for
fritak fra hele, eller deler av, praksisperioden i fagskoleutdanningen.
Det gis ikke fritak til personer fra teorideler i fagskoleutdanningen på bakgrunn av erfaring som deltidspersonell i
brann- og redningsvesenet
Det skal lages opptaksordninger som godskriver erfaring som deltidspersonell i brann- og redningsvesenet ved
søknad om opptak til fagskoleutdanningen.
I det videre arbeidet med opptakskrav og realkompetansevurdering må det ikke etableres hindre som kan gjøre
verdsettelse av realkompetanse også fra andre yrker vanskelig.

13.13

KOBLING TIL HELTIDSUTDANNINGEN

Det vil være naturlig at den digitale læringsplattformen for nettkurset er den samme som skal brukes for den
fremtidige fagskolen. I hvilken grad læremidler i nettkurset også kan benyttes av heltidsutdanningen på fagskolen
og vise versa, bør sees på og vurderes i planleggingsfasen.
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13.14

REKRUTTERING

Når det gjelder gjennomføring av opplæring av deltidspersonell er kombinasjon med fulltidsjobb hos
hovedarbeidsgiver med på å vanskeliggjøre rekruttering til deltidsbrannvesen. Opplæring av deltidspersonell må
derfor i størst mulig grad fortsatt gjennomføres desentralisert. Det bør i tillegg, i større grad enn i dag, tilrettelegges
for lokal og regional gjennomføring ved hjelp av nettbasert undervisning (NOU 2012:8).
Mandatet for prosjektgruppen beskriver: "Konsept for utdanning av deltidspersonell må innrettes slik at å målet om
kompetanseheving ikke i seg selv blir en begrensning for det å rekruttere til deltid".
Det er svært viktig at ledelsen i brann- og redningsvesenet oppretter god dialog med deltidspersonellets
hovedarbeidsgiver for å bidra til en gjensidig forståelse av hverandres interesser. Deltidspersonell som har
gjennomført Grunnopplæringen vil ikke bare være en ressurs for brann- og redningsvesenet. Gjennomført
opplæring tilfører hovedarbeidsgiver en ressurs som vil kunne være tilstede dersom situasjoner oppstår på
arbeidsplassen. I tillegg er deltidspersonell en samfunnssikkerhetsressurs ved at de har opplæring som kan benyttes
uavhengig av tjeneste i brann- og redningsvesenet, der de måtte befinne seg i lokalsamfunnet, når hendelser
oppstår.
Rekrutteringsgrunnlaget til brann- og redningsvesenet hentes fra ressurspersoner i lokalsamfunnet. Dette er
samfunnsengasjerte innbyggere som inntar en aktiv rolle på ulike arenaer (idrett, musikk, kultur og lokalpolitikk)
og som brann- og redningsvesenet også ønsker at engasjerer seg. Andre faktorer som påvirker
rekrutteringsgrunnlaget er bosetting i forhold til brannstasjonen, familiesituasjon, motivasjon og krav til
tilfredsstillende helse. Kvalitativ og godt tilrettelagt opplæring vil derfor synes å være en positiv faktor for
rekrutteringen.

13.15

USIKKERHETER

Nedenfor beskrives prosjektets usikkerheter. Dette er mulige hendelser som ikke er tatt høyde for i den
foreliggende prosjektplanen, og som kanskje kan inntreffe eller kanskje ikke vil inntreffe. Usikkerhetsvurderingene
vil endre seg fortløpende gjennom prosjektet. Prosjektleder vil være ansvarlig for videre kontinuerlig identifikasjon
og rapportering av usikkerhet.
Usikkerhetene er knyttet til elementer beskrevet i kap. X Forutsetninger for en vellykket gjennomføring.
Usikkerheter kan deles opp i risiko og muligheter. Nedenfor er det beskrevet enkelte usikkerheter som kan inntreffe
i tabell X og i tabell X risikomatrise. Prosjektet må jobbe med usikkerhetsanalyse og iverksetting av tiltak gjennom
hele prosjektet og i samarbeid med de andre prosjektene i Ny utdanning.

13.15.1 RISIKO
Risiko ID

Mulig hendelse

Virkning hvis ingen tiltak iverksettes

Tiltak som vil redusere hendelsens
sannsynlighet og/eller konsekvens

R1

Opplæringen blir ikke ansett som
faglig relevant og attraktiv

Færre gjennomfører opplæringen

Sikre gode prosesser for oppdatering og
videreutvikling av opplæringsmateriellet

Den teknologiske løsningen som
velges går ut på dato før
realiseringsfasen eller kort tid etter

Opplæringen oppleves som gammeldags

Gjennomføre jevnlige avsjekk gjennom
piloter underveis i gjennomføringsfasen og
justere ved behov

R2

Færre tar utdanningen

Velge løsninger som er kjente, unngå
eksperimentelle løsninger om mulig

R3

R4

De økonomiske rammene blir
trukket tilbake i driftsfasen

Færre får tatt opplæringen

Sørge for å synliggjøre behovet for
øremerkede midler og hva som vil kunne
skje dersom midlene ikke gis

Det blir ikke dekket deler av lønn
for instruktører

Instruktørjobben deles ut til den som har tid
regionalt, ikke til den som har gjennomført
instruktørkurs eller har link til fagskolen. Fører
til ulik opplæring

Sikre at de regionale instruktørene kobles
tett til fagskolen, deriblant med
instruktørkurs og 50% dekning av
lønnskostnader
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Tabell 2 Øverste risikoer

Figur 31 Risikomatrise med de øverste risikoene

13.15.2 MULIGHETER
Mulig hendelse

Virkning hvis hendelsen inntreffer

Stimulerende tiltak

Gjennomført opplæring
godskrives ved opptak til
heltidsutdanningen

Flere ønsker å ta opplæring for
deltidspersonell før de eventuelt
vurderer å ta fagskoleutdanning
for heltidspersonell

Gi markedsføring ut til potensielle søkere

Undersøke tilsvarende
opplæringer som benytter
nettbasert opplæring for å
fange opp gode
løsningsforslag

Få en attraktiv opplæring

Ta kontakt med andre opplæringsmiljøer i
tillegg til skoler, eks NTNU ang VRteknologi

God involvering av
fagmiljøet

Få en opplæring som er godt
forankret og har riktig faglig
innhold

Involvere og inkludere fagmiljøet i
prosjektet

Tabell 3 Muligheter
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14 OPPSUMMERING
I konseptfasen har det blitt utarbeidet seks konseptforslag. Styringsgruppen for ny utdanning besluttet i november
2017 at tre av disse konseptene skulle utredes ytterligere med anbefaling av ett konsept. Anbefalt modell er lik
konsept Avansert, men med nedtoning av mobile øvingsenheter.
Den anbefalte modellen er vurdert opp mot utvalgets anbefalinger (NOU 2012:8), problemstillinger, mandatet for
konseptfasen og innspill fra representanter i brann- og redningsvesenet i tillegg til andre sentrale interessenter.
Modellen innebærer omlag 30 % oppmøtebasert opplæring og omlag 70% nettbasert opplæring. Totalt antall timer
anbefales til 360 timer fordelt på oppmøte- og nettbasert opplæring. Dette er i samsvar med gitte anbefalinger
(NOU 2012:8).
Økning i antall timer fra dagens opplæringsmodell er blant annet basert på grunnlag av økt pensum ut fra brann- og
redningsvesenets fremtidige utfordringer. Det anbefales at opplæring for deltidspersonell kobles tett opp mot
pensum for fagskolen. Nettbasert opplæring bør være tilgjengelig på teknologiske plattformer som blant annet
mobiler, PC-er og lesebrett. Digital læringsarena som skal knyttes opp mot fagskolen skal også omfatte opplæring
for deltidspersonell. Det anbefales å gjennomføre praksisperioder i løpet av opplæringen.
Opplæringen skal bidra til et samfunn som er trygt å leve i og at brann- og redningsvesenet har den nødvendige
kompetansen som trengs for å møte fremtidens utfordringer.
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16 VEDLEGG
16.1 INTERESSENTANALYSE
Det er i konseptfasen gjennomført en interessentanalyse. Hvilke interessenter som vil bli påvirket av, og som vil
påvirke prosjektet, vil endre seg i løpet av prosjektperioden. Likevel er det noen interessenter som vil være de mest
sentrale og disse vil blant annet være befolkningen som mottar tjenestene fra brann- og redningsvesenet, de som
ønsker å bli deltidspersonell i brann- og redningsvesenet og prosjektets eiere i DSB som setter rammene for
gjennomføringen. I tabellen nedenfor vises noen av de mest sentrale interessentene for opplæring av
deltidspersonell i brann- og redningsvesenet.
Navn og linjerolle

Vil kunne påvirke prosjektet, på
hvilken måte?

Befolkningen

Personer som ønsker å
bli ansatt som
deltidspersonell i brannog redningsvesen

Justis-, beredskap og
inkluderingsminister/
Justis- og
beredskapsdepartement
et
Direktør Direktoratet
for samfunnssikkerhet
og beredskap
Øvrig ledelse i DSB og
prosjekt og
porteføljeseksjonen
Prosjektleder for Ny
Utdanning

Dersom prosjektet ikke klarer å skape
en interesse for opplæringen og at
omdømmet rundt opplæringen og
arbeidet blir negativt vil det skade
rekrutteringen og opplæringen vil
mislyktes
Vil kunne påvirke gjennom
prioriteringer av midler fra
departementet for gjennomføring av
prosjektet
Vil kunne påvirke gjennom
prioriteringer av midler i DSB for
gjennomføring av prosjektet
Vil kunne påvirke gjennom
prioriteringer av midler i DSB for
gjennomføring av prosjektet
Vil kunne påvirke gjennom
prioriteringer og midler gitt til Ny
utdanning totalt

Andre delprosjekter i
Ny utdanning

Lederer i brann- og
redningsvesenet og
kommunen
Hovedarbeidsgiver til
deltoidspersonell

Vil kunne bli påvirket av prosjektet, på
hvilken måte?
Målet er at befolkningen skal få en enda
tryggere hverdag og at Norge har et brannog redningsvesen med høy kompetanse
Prosjektet jobber for å skape et godt
omdømme for opplæringen og arbeidet som
deltidspersonell slik at opplæringen blir
attraktiv og gjennomført

Midler blir ikke bevilget til
opplæringen
Ønsker ikke å gi fri for å gjennomføre
opplæring
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16.2 BRUKERUNDERSØKELSE
En gjennomgående kommentar i brukerundersøkelsen, foretatt blant dagens deltidspersonell høsten 2017, er at
mange ser på deltidsbrannkonstabelens oppgaver på lik linje med heltidspersonell. Dette må også gjenspeile seg i
grunnopplæringen, oppfriskningskurs, repetisjon, deltagelse på hendelser og erfaringslæring.
Oppsummering fra kvalitative spørsmål i spørreundersøkelsen
Kvalitet
Det er ønskelig med mer nasjonal styring og forankring av opplæring og det faglig innhold i opplæringen.
Forelesere og instruktører lokalt må godkjennes på nasjonalt nivå og disse må være kompetente og ha god
formidlingsevne. Faglig progresjon og nivå i opplæringen må tilpasses individuelt. Forelesninger bør kunne
repeteres og også være tilgjengelig for forberedelse til samlinger. Det ønskes opplæring med praktisk fokus der
teorien flettes inn. Erfaringslæring og demonstrasjoner trekkes fram som viktig og lærerikt. Flere nevner at det må
gis mulighet for lokale tilpasninger i forhold til risiko. Opplæringen må ta hensyn til at deltidspersonell har
begrenset antall øvelser og utrykninger. Bør være fleksible løsninger på opplæringen. Opplæringen bør ikke være
mer omfattende og tidkrevende enn dagens utdanning. Eksamen bør være tilpasset dyslektikere (universell
utforming).
Ledelse
Opplæringen må pålegges gjennom forskrift. Det bør legges mer press på ledelsen for at deltidspersonell skal
gjennomføre opplæring. Deltidspersonell må gis informasjon om og få den opplæringen når de har behov for det,
uavhengig av hva lederen mener. Ledelsen må lage kompetanseplaner for ansatte.
Nettbasert deling av fagstoff
Nettbasert med fagstoff og læremidler savnes. Det bør også være mulig å få tilgang til andre kurs enn de man selv
har tatt (ressursbank) for å få økt forståelse og motivasjon.
Fritid
Det trekkes fram press mellom hovedarbeid, hjem og brannkonstabel. Flere nevner hensynet til familien og mindre
reising som viktige hensyn å ta ved deltidsutdanning.
Kostnader
Kommuneøkonomien oppgis av mange å ha stor betydning for at utdanning og øvelser ikke gjennomføres.
Kommunene bør tildeles øremerkede midler for å gi opplæring til brannkonstabler og må følges opp og med
sanksjonsmidler. Flere mener at det bør gis lønn under opplæring, evt, gis økt stillingsprosent. Selvstendig
næringsdrivende kan vanskelig prioritere opplæring av økonomiske årsaker og noen nevner utfordringer ved frikjøp
hos hovedarbeidsgiver.
Klasserom
Mange sier at en kombinasjon av nett- og klasserombasert undervisning vil være en fordel. Opplæring og
diskusjoner med kollegaer fra andre brannvesen øker læringen, og det er en fare for å miste erfaringslæring ved stor
grad av nettbasert opplæring. En fordel med samlinger som nevnes, er at man kommer bort fra forstyrrelser i
hjemmet.
Kortere tid
Ønske om mer intensivt kurs, som går over en kortere periode.
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I distriktet
Opplæringen bør gjennomføres i geografisk nærhet (lokalt, evt. samarbeid innen regioner) og som kan kombineres
med hovedarbeidet. Viktig for den enkelte å kunne reise hjem på kveldene, men kan være aktuelt med noen
helgesamlinger kombinert med sosialt samvær og bli kjent med andre. Flere vil slutte dersom det er press for å reise
bort på kurs.
Innen 2 år
Grunnkurs bør gjennomføres innen 2 år etter ansettelse. Innmelding og plass til grunnkurs bør skje automatisk.
Hovedarbeidsgiver
Hovedarbeidsgiver må ikke bli skadelidende ved opplæring av deltidspersonell. Vanskelig å kombinere dagens
utdanning med hovedarbeidet, og det er også en utfordring med frikjøp fra hovedarbeidsgiver for deltakelse på
opplæringen. Ønskelig med mer lokal gjennomføring og mer selvstudie.
Bøker
Fysiske bøker er å foretrekke, tungvint med digitale lærebøker. Digitale læremidler må være enkle tilgjengelig og å
finne fram i. Læringsportalen må være brukervennlig
Nettkurs
17 av 20 kommentarer positive til nettkurs. Fremhever: Fleksibelt, oppdatert innhold, tilgang til andre nettkurs,
f.eks. BER1, lettere å repetere og vedlikeholde kompetanse, vil motivere flere til å søke og å delta, viktig å
kombinere teori på nett med praktisk lokal trening, med nasjonal kvalitet unngår vi dårlige lærere, kan inneholde
gode demonstrasjoner på video, nettkurs legger et godt grunnlag for praktisk trening. Overflateredning nevnes av
flere som godt eksempel. Noen få er kritiske med erfaring fra eksisterende nettkurs, lett å «spole» i gjennom, og for
lite integrert med praktiske trening.
Heltid - deltid
Flere legger vekt på at deltidspersonell skal utføre samme oppgaver som heltid, og at de derfor må ha samme
utdanning og kompetanse. De bruker samme drakt, og da forventes samme kompetanse og ferdigheter. Viktig å
unngå skiller. Deltidspersonell får gjennom jobben mye mindre øvelse. Må være en god ordning for å
videreutdanne seg til heltidskonstabel, f.eks. ved desentralisert modulbasert utdanning.
Praksis
Praksis sees som meget viktig del av opplæringa, gjerne kombinert med nettkurs. Beholde praksisuka, viktig å
integrere teoretisk nettopplæring med praktisk trening og øvelser, mer trening sammen med erfarne og
profesjonelle (Rana nevnes), fokus på lokal opplæring, praksisuka på NBS fremheves som meget lærerik, maks 15
på hvert kurs for å få nok tid til trening, ønske om årlig praksisuke.
Prosedyrer
Ønskelig med gode prosedyrer for hendelser, også for oppgaver vi må løse som ligger under andre nødetater.
Repetisjon, påfyll og sertifisering
Grunnopplæring viktig, men også viktig med å vedlikeholde og friske opp kompetanse. Organisatorisk opplegg for
jevnlig repetisjon, kompetanseheving og sertifisering. DSB må ha et nasjonalt ansvar for oppfølging og
sertifisering.

Samlinger
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Stor verdi med samlinger for å lære, trene, sosialt, bygge nettverk, diskutere. Men OK å kombinere ned nettkurs.
Virtuell virkelighet (VR-Teknologi)
Flere nevner dette som en god metode for praktisk trening. Kan trene mer og oftere på ulike oppgaver.
Øvelser
Øvelser er nevnt av mange og fremheves som viktig for å tilegne seg nødvendig kompetanse og trygghet til å utføre
de ulike oppgaver som kan forekomme. Det nevnes også: Flere øvelser, trene på heltidsstasjon, bruk mer tid og
penger, øvelser lokalt, deltidspersonell må kunne det samme som heltidspersonell, kombinert med nettkurs blir
øvelsene bedre, trene med andre etater, sertifiserte øvingsledere, øve med andre kommuner.
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16.3 INNSPILLKONFERANSE HØSTEN 2017

Det ble avholdt innspillkonferanse i august 2017 hvor ulike interessenter ble invitert til deltagelse. Målet med
konferansen var å få tilbakemelding fra de ett bredt spekter av interessenter på hvordan man best mulig kan legge
til rette for en kvalitativ og attraktiv utdanning som vil kunne fungere for fremtidens deltidspersonell i brann- og
redningsvesenet i Norge.
Dette ble organisert som en workshop, de fikk i grove trekk tre oppgaver. Del en dreide seg om å diskutere og med
enkle ord beskrive dagens opplæring av deltidspersonell og hvorfor dagens opplæring var blitt som det var. Denne
delen står beskrevet i kapittelet om nåsituasjonen.
I del 2 skulle de forestille seg den perfekte opplæring for deltidspersonell og beskrive denne med stikkord, de
skulle å beskrive hva de mente ville være bakenforliggende årsaker til den perfekte opplæringen.
Del 3 bestod av å beskrive faktorer som kunne ha betydning dersom de skulle forestille seg en mislykket
"utdannelse" å bakenforliggende årsaker til dette.
Nå-situasjonen sett fra innspillkonferansens deltakere
Dagens grunnkurs anes som attraktivt, det er basert på oppmøte og tradisjonell undervisning med internopplæring i
forkant av grunnkurs, det er store variasjoner i omfang. Grunnkurset oppleves å gi fellesskap, praksisuka trekkes
frem som positivt både i forhold til fellesskapet, konsentrert mengde faglig input, sosialt samvær og erfaringsdeling
blant deltagerne. At opplæringen gjennomføres desentralisert med mange gode regionale øvingssenter anses som
positivt. Det er rom for å legge til lokale tilpasninger. Dagens modell er kostnadskrevende for kommunene,
deltidsbrannpersonell her som oftest annet fast arbeid, dette fører til at de må frikjøpes for å kunne delta på kurs. Til
tross for NBSK legger føringene for hvordan grunnkurset skal gjennomføres finnes det mange ulike modeller for
gjennomføring. Dette fører til ulikheter på kompetanse etter endt kurs avhengig av hvor opplæringen er
gjennomført. Det er lagt opp til selvstudie før kursstart, det og store individuelle ulikheter på praksis. Det trekkes
frem at lærerplanen har mangler og at opplæringen burde romme mer. Dagens faglitteratur er for tynn og blir for
sjeldent oppdatert, dette gjelder både NBSK fagbøkene og forelesningene. Det trekkes frem som positivt at det
benyttes samme litteratur i deltidsopplæringen som til heltidsopplæringen. Lokale instruktører er ikke
kvalitetssikret av NBSK, noen har ikke kompetanse eller kunnskaper om å forelese og er kanskje ikke faglig sterke
nok. Det nevnes at de store brannvesenet ivaretar dette bedre enn de små. Det er mangel på IT systemer som har
drivkraft og interaksjoner ved NBSK. Etter endt grunnkurs er ofte medarbeideren mer engasjert i jobben og faget.
Det foreligger i dag store etterslep i henhold til lovkrav om opplæring av deltidsmannskaper. Det er store
variasjoner ikke bare i gjennomføringen av grunnkursene, men hvilke midler de ulike kommunene har satt av til
formålet og hva de ulke budsjetterer ett kurs med. Noen må reise mye og bo mye hjemmefra, dette koster
brannvesenet dyrt. Noen frikjøper mannskapene med den lønnen de har hos hovedarbeidsgiver, dette er en stor
kostnadspost.
Dersom deltageren på innspillkonferansen skulle forestille seg den perfekte opplæring ville de ønsket
følgende:
En ideell opplærings modell for deltidspersonell i brann- og redningsvesenet ville være kontinuerlig faglig
oppdatert, den ville innebære mye praksis, det ville være en banebrytende og moderne, tidsriktig og bærekraftig
opplæringsmodell. Opplæringen ville være motiverende å gi alle deltidsmannskaper lyst til å gjennomføre
grunnopplæring, fagplanene ville være godt utviklet og det ville være ubegrenset tilgang til lærerkrefter.
Opplæringen ville utdannet den reflekterte praktikeren. Nasjonal sertifisering vil arrangeres av NBSK. E-læringen i
opplæringen ville være en faktor som bidrar til nasjonal likhet, og det ville være en fin balanse mellom e-læring og
praksis. Opplæringen ville være lett tilgjengelig, fleksibel, det ville være kursplasser til alle som ville delta på kurs.
Systematisert styrt erfaringslæring ville være en del av opplæringen, opplæringen skulle bestå av gode
etterutdannings moduler og faglig påfyll for alle. Muligheten til å opparbeide seg fritak fra deler av opplæringen til
heltidsutdannelsen ved fagskolen etter utført grunnopplæring for deltidspersonell ville være på plass. Kvaliteten på
en kurset deltids brannpersonell ville dekket befolkningens forventninger til brannvesenet. Den ideelle opplærings
modell for deltidspersonell i brann- og vil kunne gi konkurransedyktige betingelser, det skulle ikke foreligget noen
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avvik på personell som ikke manglet opplæring. Den skulle dekket lovkrav og forskrifter, all opplæring skal stå i
fagplan, ROS analyser lokalt vil ikke lenger regulere lokal opplæring, alt skal foreligge i fagplaner og organiseres
fra brannskolen. Opplæringen for deltidspersonell skulle være en utdanning som på ulike nivå var organisert på
universet, høyskole, og fagskole. Opplæringen til deltid skulle gi mulighet for fritak fra moduler på fagskolen til de
som ville gjennomføre denne utdannelsen etter endt deltidsopplæringen. Lett tilgjengelig og fleksibel opplæring vil
føre til en rimeligere opplæring og enklere for kommune og deltager å gjennomføre. Det ville være tilstrekkelig
med midler for utvikling og gjennomføring av opplæring, samt til personell til å forvalte opplæringen
lokalt/regionalt. Det ville være øremerkede midler til kommunene for å gjennomføre opplæring av
deltidsbrannpersonell og alle som ikke hadde opplæring skal få gjennomføre i henhold til forskriftskrav.
For å oppnå denne ideelle opplærings modellen for deltidspersonell måtte følgende bakenforliggende
faktorer foreligge:
Brukerne må involveres i prosessen, fagmiljøet ville være hyppig og mye involvert i utforming og innhold av
opplæringen. NBSK ville vært forsterket med fag ressurser å vært desentralisert. Det ville vært en betydelig
gjennomgang å kompetanseheving av lærerkrefter som gjennomfører opplæring. Det ville vært fokusert på
kulturbygning. Det måtte være godt forankret, hatt en god struktur og like nasjonale standarder. Det ville foreligget
klare tydelige nasjonale økonomiske og faglige føringer.
For å oppnå den perfekte opplæringen måtte brannvesenet være statlig drevet. Brann- og redningsvesenet og
Norges brannskole ville vært organisert på en annen måte. Utstyr, fag, opplæring etc måtte vært standardisert, det
skulle foreligge tydelige krav til brann- og redningsvesen for gjennomføring av opplæring, dette for likhet, struktur
og tilstrekkelig med faglig sterkt personell. Det skulle foreligget øremerkede midler for gjennomføring av
opplæring og kursing av personell.
Deltagerne på innspillkonferansen mener følgende faktorer kan ha betydning dersom de skulle forestille seg
en mislykket opplæring:
Opplæringsmodellen for deltidspersonell blir mislykket dersom den gjøres for omfattende og lite tilgjengelig. Med
lite tilgjengelig menes at deltakerne må møte opp på ulike lokasjoner til bestemte tidspunkter. Slik organisering vil
øke belastningen for deltakerne. Lite attraktiv opplæring vil føre til lav deltakelse noe som igjen fører til at det vil
være umotiverende siden det blir få deltakere til de ulike grupper og læringsaktiviteter. Dette vil kunne gå ut over
rekrutteringen av deltidspersonell. Det oppfattes som mislykket dersom opplæringen fører til et uttalt klasseskille
mellom hel- og deltidspersonell ved at de betegnes som A- og B-brannfolk. Manglende eller ikke oppdatert
faglitteratur og læremidler gjerne i kombinasjon med lite kompetent fagpersonell i undervisningssituasjonen vil
være negative faktorer. En opplæring der utvikling av både fag og teknologi står stille vil oppleves som
gammeldags og lite attraktiv. Manglende lokale tilpasninger kan føre til at opplæringen oppleves å ha lavere
kvalitet fordi den ikke er gjenkjennbar for deltakerne. Opplæring basert på kun e-læring vil fjerne muligheten til å
øve praktiske ferdigheter, noe som er nødvendig i et så praktisk innrettet fag som brann og redning. E-læring vil
tradisjonelt oppfattes som individuell og derfor fjerne mulighetene til samarbeid. Kvaliteten på opplæringen vil
oppleves som lavere dersom den settes ut til andre enn brann- og redningsvesenets egne instruktører. Manglende
kvalitetssikring og omfattende periodiske sertifiseringer kan være faktorer som gjør opplæringen kvalitativt
dårligere. En opplæring med dårlig faglig innhold vil gi dårlig faglig utbytte og vil i seg selv være hovedårsaken til
at opplæringen oppleves som dårlig. Dersom det i tillegg mangler fagplaner vil man også være ute av stand til å
treffe nivå på deltakerne hvis i tillegg kompetansekrav ikke er definert. Krav om omfattende sertifiseringer vil
kunne påvirke opplæringen negativt. Dette kan komme til å ta mye fokus fra læringen og ta mye av den tilmålte
tiden. I tillegg vil det være ressurskrevende og gjennomføre. En opplæringsmodell med personlig deltakeravgift vil
oppleves som særdeles lite motiverende og føre til den enkelte deltaker ikke starter opp på opplæringen. Redusert
tilgjengelighet vil føre til at det oppleves mer belastende og gjennomføre siden man da må fysisk møte opp eller
logge seg på til bestemte tider. At andre aktører skal forestå opplæringen i mangel på egne ressurser kan bli en
økonomisk belastning som igjen kan føre til færre gjennomføringer og færre opplærte. Opplæringstiltak der man
tilbyr kun e-læring vil føre til at man må jobbe mest alene. Tiltak basert ensidig på e-læring vil også innebære
manglede praksis/øvelse. Dersom opplæringen sentraliseres vil lange reiseavstander føre til redusert tilgjengelighet
og dermed mindre attraktiv opplæring. For stor andel av fragmentering av opplæringen, lav rekruttering og lav
deltakelse fører til kurs uten nok deltakere. Lite kompetent fagpersonell, en gammeldags, utdatert, umotiverende
opplæring blottet for teknologisk utvikling og med manglende eller dårlig faginnhold, som ikke er lokalt tilpasset,
vil kunne gi dårlig læringsutbytte som medfører A- og B-brannfolk og enda større forskjeller.
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Følgende faktorer mener deltagerne på innspillkonferansen kan være bakenforliggende årsak til en
mislykket opplæring:
For ensidig fokus på teknologi. Inkompetanse (at ledelse, instruktører og deltakere ikke forstår hva det dreier seg
om i stort og smått), treffer ikke målgruppen, dårlig prosess, dårlig til å lytte, manglende oppfølging og ingen
brukermedvirkning. Inkompetanse, akademisering, fagpersonell slutter og blir ikke erstattet, urealistiske krav,
manglende hensyn til forholdet fagskole og deltid og manglende oppfølging. Diffuse krav i dim forskrift, tom
kommunekasse og manglende økonomi. Samarbeid DSB/kommune, organisering av brannvesenet, manglende
styring og tilrettelegging, lite (feil) involvering, , ikke lykkes med å få aksept for nasjonal struktur.
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16.4 BEGREPSAVKLARINGER
Begrep
Adaptiv læring
Deltidspersonell

Erfaringslæring
Fagskole

Interaktiv opplæring

Interaktive scenarier

Kompetanse
Livslang læring
Praksis
Virtuell virkelighet/
Virtual Reality (VR)

Øvelser

Definisjon
System for individuell feedback og veiledning (kan implementeres
med ulike grad av kompleksitet fra enkel til avansert
Personell tilsatt i brann- og redningsvesen med oppgaver innen brann- og
redningsberedskap med annen hovedarbeidsgiver enn brann- og
redningsvesenet
Systematisk arbeid med å lære av egne erfaringer, aktivt innhente
andres erfaringer og gjør disse relevante i egen og andres hverdag6
Yrkesrettet høyere utdanning som bygger på videregående skole eller
tilsvarende realkompetanse, uten krav om generell studiekompetanse.
Fagskoleutdanning varer fra et halvt til 2 år og gir kompetanse som kan
brukes i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Til
forskjell fra annen høyere utdanning trenger den ikke å være
forskningsbasert7.
Ferdiglagede program eller applikasjoner hvor deltakeren først tilegner
seg faglig innhold via tekst, bilde eller video, for deretter å ta stilling til
problemstillinger eller ulike spørsmål tilknyttet innholdet. Brukeren får så
tilbakemeldinger (feedback) fra dataprogrammet på de valg eller innspill
han eller hun har foretatt. Slike løsninger kan inngå i ordinære nettkurs, se
også e-læring.
En variant av interaktiv opplæring, hvor brukeren blir deltaker i en
hendelse, en historie eller et case, og må gjøre de rette valg ettersom
historien utvikler seg.
Begrepet omfatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Kontinuerlig læring og kompetanseutvikling under hele karrieren som
aktiv medarbeider eller leder innen brann- og redning.
Trening og øvelser knyttet til opplæringen.
En avansert datateknologi der brukeren tar på seg en såkalte VR-briller
med to små dataskjermer rett foran øynene. Brillen skjermer for utsyn, slik
at brukeren opplever at han er på det stedet som vises på skjermene i VRbrillen. To-skjermløsningen gjør at brukeren får en tredimensjonal
opplevelse av det stedet han ser. Det han ser kan f.eks. være et dynamisk
datasimulert tredimensjonalt rom som forestiller et virkelig miljø, f.eks. et
værelse hvor det er brann. Brukeren kan snu på hodet, noe som sensorer i
brillene oppdager, og da vil han se en annen del av rommet, og således få
en opplevelse av å være fullt og helt i det rommet som viser på de to små
skjermene. Til systemet kan koples hansker eller støvler med sensorer,
slik at bevegelse av hender vil kunne simulere at man retter en
brannslange i en spesiell retning. Bevegelse av bena, ved å gå, vil resultere
i at brukeren får en opplevelse av å gå innover i det datasimulerte rommet
han ser.
Trening og øving etter oppsatt plan i brann- og redningsvesenet (ofte
knyttet opp mot teoretiske emner)

6 DSB Forprosjekt "Effektiv erfaringslæring"
7
Store norske leksikon (snl.no)
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