Fagskoletilbud Brann, redning og samfunnssikkerhet
For å møte fremtidens utfordringer med flere og mer komplekse oppgaver er det behov for en mer
helhetlig utdanning for brann- og redningspersonell enn dagens utdanningsmodell gir. Den nye
toårige fagskoleutdanningen for heltidspersonell integrerer de tradisjonelt tre-delte fagretningene
beredskap, forebygging og nødalarmering. Fagskolen skal utdanne personell med helhetsforståelse
og breddekompetanse som kan jobbe i brann- og redningsvesenet med oppgaver innenfor
beredskap, forebygging og nødalarmering.
Toårig fagskoleutdanning for brann- og redningspersonell ble besluttet av regjeringen i 20151 med
bakgrunn i anbefalingen i NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer. NOU'en oppsummerte
behovet for ny utdanning slik:
"dagens kompetanse ikke er tilstrekkelig for å kunne ivareta brannvesenets fremtidige
oppgaver og utfordringer. Innholdet i dagens utdanning er i hovedsak begrenset til
brannvesenets primæroppgaver, samtidig som utdanningslengden er for kort til å ivareta
tilstrekkelig fagkompetanse som utvalget mener er nødvendig i fremtiden."
(…)"Grunnutdanningen for heltidspersonell i norske brannvesen bør få en lengde på to år,
inkludert utplassering i arbeidslivet, i form av en teknisk fagskole innenfor rammen av lov om
fagskoleutdanning."
Opplæring som brannkonstabel har tradisjonelt vært en kursbasert etatsutdanning. Opplæringen
innebar at man først ble ansatt i et brann- og redningsvesen hvor man gjennomgikk en toårig
internopplæring, som ble avsluttet med et åtte ukers grunnkurs i regi av Norges brannskole.
For å bli operatør på nødalarmsentral var kravene å ha gjennomført yrkesutdanning som
brannkonstabel i tillegg til beredskapsutdanning trinn I og yrkesutdanning for operatør på
nødalarmsentral.
Forebyggende personell skulle ha yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten utdanning
som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk
utdanning på samme nivå, eller yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrann- og redningsvesen
samt beredskapsutdanning trinn I, eller fagutdanning som feiersvenn.
Med en toårig fagskoleutdanning for heltidspersonell innen Brann, redning og samfunnssikkerhet kan
man utføre oppgaver innenfor alle tre fagretningene i brann- og redningsvesenet.2 I forslaget til ny
forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og
nødmeldesentralene3, fremmes det forslag om nye kvalifikasjonskrav for brann- og
redningspersonell. De nye kravene medfører en endring fra dagens forskrift som stiller
kvalifikasjonskrav til hvilken stilling man innehar, til at det i fremtiden skal stilles krav til hvilke
oppgaver kommunen ved brann- og redningsvesenet skal utføre innenfor forebygging, beredskap og
nødalarmering. Fagskoleutdanningen vil derfor kunne gi en bedre ressursutnyttelse, da personellet
med denne utdanningen vil kvalifisere til å jobbe med oppgaver innenfor forebygging, beredskap og
nødalarmering. Utdanningen vil også gi bedre forutsetninger for å løse krav og forventninger
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JD oppdragsbrev nr. 3 2015 til DSB
Forebyggende oppgaver på et grunnleggende nivå. Det vil ennå være muligheter for å jobbe med forebyggende
oppgaver i et brann- og redningsvesen med annen type utdanning
3
På høring hos JD pr 03.11.2017, kompetansekrav sendes til høring 01.12.2017 Erstatter forskrift av 26. juni
2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen
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samfunnet har til brann- og redningsvesenet. Den vil også gjøre brann- og redningsvesenet bedre
rustet til å møte fremtidens utfordringer og bedre forberedt på å møte det uforutsette.
I 2016 var det totalt 10989 ansatte i brann- og redningsvesenet, hvorav 625 ledere. 25 av disse var
kvinner og en var innvandrer. Av 1304 forebyggende personell (inkludert feiere) var 192 kvinner og
17 innvandrere. Blant 9060 utrykningsledere og brannkonstabler var 207 kvinner og 44 innvandrere4.
Hvis man ser bort fra annet administrativt personell enn brannsjef, så var snaut 4% av de ansatte
kvinner. Kun 0,6% var innvandrere.5 Det er et uttalt ønske fra regjeringen at fagskoleutdanningen
skal bidra til å øke mangfoldet i fremtidens brann- og redningsvesen for å avspeile befolkningen
bedre enn i dag. Fagskoleutdanningen for Brann, redning og samfunnssikkerhet er en åpen, offentlig
utdanning, og det i seg selv vil kunne bidra til økt mangfold i brann- og redningsvesenet.
Formålet med utdanning i brann, redning og samfunnssikkerhet er å sikre høy kvalitet på tjenestene
for fremtiden gjennom å styrke brann- og redningsvesenets kompetanse til planlegging, forebygging,
håndtering og læring. Utdanningen skal bidra til å øke samfunnssikkerheten, redusere sårbarheten og
bedre beredskapen.
Brann- og redningsvesenet er kommunens viktigste rednings- og beredskapsressurs. Brann- og
redningspersonell må ha kunnskap om beredskapsfeltet generelt fordi risikobildet i kommunene
endres, men også for å styrke de faglige særområdene forebygging, beredskap og nødalarmering.
Personellet må ha evne til systematisk læring fra hendelser og øvelser.
Fagskolen skal utdanne reflektert og handlekraftig brann, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell
med helhetlig risikoforståelse og som kan utføre oppgaver innenfor forebygging og beredskap mot
brann og andre ulykker for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier og begrense skade ved
brann og andre akutte ulykker.
Studentene skal, etter fullført fagskoleutdanning, kunne gå direkte inn i stillinger i heltids brann- og
redningsvesen og kunne utføre oppgaver innen forebygging, beredskap og nødalarmering.

Opptak til fagskolen
Opptak til fagskolen følger rammene fastsatt i fagskoleloven, hvor hovedkravet er fullført og bestått
videregående opplæring. I tillegg vil også kandidater som ikke har bestått videregående opplæring
kunne søke, forutsatt at de kan vise til realkompetanse.
Gitt studiets karakter og det yrket man skal utøve, blir det stilt tilleggskrav knyttet til politiattest,
helse, fysikk og førerkort. Det skal avlegges en opptaksprøve som inkluderer fysiske og psykiske
tester, samt en helseundersøkelse. Disse testene skal ivareta de fysiske og helsemessige kravene som
stilles til røyk- og kjemikaliedykking og førerkort for utrykningskjøring med brannbil.

Omfang og forventet arbeidsmengde
Utdanningen har et omfang på 120 fagskolepoeng, og er et fulltidsstudium som går over to år på
heltid, inndelt i fire semestre. Skolen tar inn 80 studenter pr. inntak og det er to inntak i året, hvert
med fire klasser og en klassestørrelse på 20 studenter per inntak. Inntak i høstsemesteret er i uke
(XX) i år 1 og avsluttes i uke (XX) i år 2. Inntak i vårsemesteret er i uke (XX) i år 1 og avsluttes i uke
(XX) i år 2.
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Melding om brannvernet 2016
Med innvandrere menes her rene innvandrere eller norskfødte med to foreldre som er innvandrere. Personer fra
Skandinavia eller andre vesteuropeiske land er ikke med her.
5

1

Undervisningen foregår i klasserom og på øvingsanlegg ved skolen på Fjelldal i Tjeldsund kommune i
Nordland. I andre semester tilbringer studentene fire uker ved Justissektorens kompetanse- og
øvingsanlegg (JKØ) i Stavern, hvor de skal få opplæring i arbeidet ved en nødalarmsentral for brann
(110-sentral). Tredje semester er studentene i praksis i et heltidsbrann- og redningsvesen og i en
110-sentral, hvor de skal delta i beredskap, forebygging og nødalarmering.
I praksisperioden settes det av 120 timer (3 uker) til kompetansebevis for utrykningskjøring (kode
160). Dette gir ikke fagskolepoeng, men inngår i det totale timeantallet i praksisperioden.
I første, andre og fjerde semester settes det av henholdsvis 40 timer til førerkort klasse C (lastebil)
som heller ikke gir fagskolepoeng, men som medregnes i totalt timeantall for studiet. Det er satt av
totalt 220 timer til kjøreopplæringen.
Undervisningen ved skolen foregår på dagtid alle hverdager fra klokken (XX) til klokken (XX), med
pause mellom klokken (XX) og klokken (XX).
Totalt antall normerte arbeidstimer for studentene omfatter all lærerstyrt veiledning/undervisning,
praksis og beregnet egenarbeid for studentene. Det er totalt 3333 timer som er fordelt på 80 uker.

Oppbygning/organisering av studiet
Fagskolestudiet utgjør 120 fagskolepoeng og er delt inn i 11 emner. I tillegg er det satt av tid til
opplæring for førerkort klasse C (lastebil) og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160) i
løpet av studiet. Emnenes innhold og rekkefølge er valgt for å gi det kunnskapsgrunnlaget
generalisten i heltids-brann- og redningsvesen trenger for å utføre oppgaver innen beredskap,
forebygging og nødalarmering. Emnene skal gi en progresjon slik at studentene etter to år kan gå
direkte inn i stillinger i et av landets brann- og redningsvesen eller nødalarmsentral. Under følger en
oversikt over studiets emner og tema.

År og semester
1.år, semester 1

Emne og tema
BRS1101 Yrkesrollen
Introduksjon til brann, redning- og
samfunnssikkerhet
Yrkesrollen før, nå og i fremtiden
Fysiske og psykiske påkjenninger og reaksjoner
ved hendelser
Trening og helse
Teamarbeid og relasjonskompetanse
Refleksjon over yrkesrollen
BRS1102 Risiko og sårbarhet
Risikoforståelse
Risikoregulering og sikkerhet
Brann, ulykker og andre uønskede hendelser
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
HMS og ivaretakelse av egensikkerhet
BRS1103 Arbeidsverktøy
Bruk av verktøy (virkemåte)
Bruk av verktøy (sikkerhet)

FP
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Bygger på
Ingen

5

Ingen

10

Ingen
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1.år, semester 2

2.år, semester 3

Vannføring og trykktap
Sambandsutstyr
Utrykningskjøretøy
Brannteori
Slokkeutstyr og slokkemidler
Redningsutstyr
Verne- og sikringsutstyr
Energikilder
BRS1104 Operativ beredskap I
Førstehjelp
Organisering av skadestedet
Redningsteknikk
Ulykker
Overflateredning
Brannslokking
BRS1205 Forebyggende og
konsekvensreduserende arbeid
Lovverk innen det brannforebyggende arbeidet
Utforming av bygninger og andre
brannobjekter
Aktive og passive brannsikringstiltak
Systematisk sikkerhetsstyring
Risikobasert forebyggende arbeid og andre
risikoreduserende tiltak
Offentlig saksbehandling
BRS1206 Operativ beredskap II
Brannslokking
Tauredning
Dyreredning
Urban søk og redning
Tungredning
CBRNE
Akutt forurensning
Restverdiredning
Mental førstehjelp
PLIVO (pågående livstruende vold) /skarpe
hendelser
Ekstremvær
BRS1207 Nødalarmering
Beslutningsstøtteverktøy
Beslutningstaking i en nødalarmsentral for
brann
Intervjuteknikk
Holdninger, etikk
Kart og geografiske informasjonssystemer
Samhandling med meldingsmottak og andre
etater
BRS2308 Praksis i beredskap, forebygging og
nødalarmering
Få praktisk erfaring med yrkesrollen innen



10

Ingen

10

BRS1101, BRS1102

15

BRS1104

5

Ingen

30

BRS1204, BRS 1205

Beredskap
3




2.år, semester 4

Forebyggende arbeid
Nødalarmering

Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode
160)
Førerkort klasse C
BRS2409 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid
Lovverk
Helhetlig ROS-analyse, beredskapsanalyse og
beredskapsplan
Tverrfaglig, -etatlig og -sektorielt
samfunnssikkerhetsarbeid
Ledelse av innsatser og håndtering av større
kriser
BRS2410 Systematisk erfaringslæring
Evalueringsarbeid
Læring og kunnskapsutvikling på individ- og
organisasjonsnivå
Instruktørrollen
Øvelsesplanlegging og –gjennomføring på
lagsnivå (spillbord, case, funksjonsøvelser, o.l.)
BRS2411 Fordypning
Fordypningsoppgave om selvvalgt aktuelt tema
innen fagområdet brann, redning og
samfunnssikkerhet, gjennomført som
prosjektoppgave

10

BRS2308

10

BRS2409

10

BRS2410

(Forklaring emnekode: Første siffer år, andre siffer semester, tredje og fjerde siffer løpenummer for emne)

Emnebeskrivelser for Brann, redning og samfunnssikkerhet
Overordnet læringsutbytte for Brann, redning og samfunnssikkerhet
Kunnskaper
Kandidaten:
K1.
har kunnskap om lover, forskrifter, gjeldende standarder og begreper som anvendes
innen brann, redning og samfunnssikkerhet
K2.
har kunnskap om metoder, prosesser og verktøy som anvendes innen brann, redning og
samfunnssikkerhet
K3.
kan vurdere eget arbeid innen brann, redning og samfunnssikkerhet i forhold til gjeldende
krav i regelverk gjennom et helhetlig perspektiv på forebygging og beredskap
K4.
har kunnskap om brann, redning og samfunnssikkerhet og kjennskap til brann- og
redningsvesenet
K5.
kan oppdatere sin kunnskap innenfor brann-, rednings- og samfunnssikkerhetsfaget
gjennom informasjonsinnhenting av nye metoder, nytt materiell og gjennom kontakt med
fagmiljøet
K6.
kjenner til fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhets historie, tradisjoner, egenart
og plass i samfunnet
K7.
har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen fagområdet brann, redning og
samfunnssikkerhet
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Ferdigheter
Kandidaten:
F1.
kan gjøre rede for sine valg av utstyr, metode, prosess og teknikk for å verne liv, helse,
miljø og berge materielle verdier
F2.
kan reflektere over sin egen faglige utøvelse som brann, rednings- og
samfunnssikkerhetspersonell og justere denne under veiledning av fagpersonell
F3.
kan finne og henvise til informasjon og fagstoff for fagområdet brann, redning og
samfunnssikkerhet og vurdere relevansen for brann-, rednings- og
samfunnssikkerhetsrelaterte problemstillinger
F4.
kan kartlegge brann-, rednings- og samfunnssikkerhetsrelaterte situasjoner og identifisere
risiko og behov for iverksetting av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak
Generell kompetanse
Kandidaten:
GK1. kan planlegge og gjennomføre forebyggende og konsekvensreduserende tiltak innenfor
brann, redning og samfunnssikkerhetsoppgaver, alene og som deltager i gruppe og i tråd
med etiske krav og retningslinjer
GK2. kan utføre forebyggende og konsekvensreduserende tiltak innen fagområdet brann,
redning og samfunnssikkerhet for å redusere sårbarheten i samfunnet
GK3. kan bygge relasjoner med fagpersonell innen brann, redning og samfunnssikkerhet samt
andre samfunnsaktører og befolkningen generelt
GK4. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor brann, redning og
samfunnssikkerhet og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis for å verne
liv, helse, miljø og berge materielle verdier
GK5. kan bidra til organisasjonsutvikling innen brann, redning og samfunnssikkerhet
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Yrkesrollen
Emnekode:
Emne:
Semester:
Bygger på:
Fagskolepoeng:
Arbeidsmengde:

Undervisningsspråk:
Undervisningssted:
Arbeidskrav:

Vurdering/eksamen:

BRS1101
Yrkesrollen
1
Ingen
5
160 timer (4 uker) hvorav 34
timer selvstudie og 5 timer
veiledning
Norsk
Tjeldsund
Obligatorisk oppmøte (minst
80% fremmøte), som må være
godkjent før muntlig eksamen
kan gjennomføres.
Prosjektoppgave; teamarbeid og
relasjonskompetanse (30/100)
Prosjektoppgave; metode for
refleksjon (30/100)
Muntlig eksamen (40/100)

Temaer:

Introduksjon til brann,
redning- og
samfunnssikkerhet
Yrkesrollen før, nå og i
fremtiden
Fysiske og psykiske
påkjenninger og
reaksjoner ved
hendelser
Trening og helse
Teamarbeid og
relasjonskompetanse
Refleksjon over
yrkesrollen

Innhold:
Introduksjon til brann, redning og samfunnssikkerhet
Yrkesrollen før, nå og i fremtiden
 Brann- og redningsvesenets historie, egenart og plass i samfunnet
 Trender og tendenser
Fysiske og psykiske påkjenninger og reaksjoner ved hendelser
 Stressmestring og psykisk helse
 Helsefare
 Bedriftshelsetjenestens rolle
Trening og helse
 Kosthold og ernæring
 Anatomi og fysiologi
Teamarbeid og relasjonskompetanse
 Holdninger
 Etikk
 Verdiskapning, kultur
 Sosiologi
 Konflikthåndtering
Refleksjon over yrkesrollen
 Metode for refleksjon
Læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten:
 kjenner til brann- og redningsvesenets historie, tradisjoner, egenart og plass i
samfunnssikkerhetskjeden og i samfunnet (K6)
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har kunnskap om hvilken helsefare enkelte oppgaver kan medføre i operativ beredskap, og
kjennskap til teknikker for å forebygge fysiske og psykiske skadevirkninger for brann- og
redningspersonell i operativ tjeneste (K4)
har kunnskap om bedriftshelsetjenestens ansvarsområde og kjennskap til deres rolle i et
forebyggende og operativt perspektiv for brann-, rednings- og
samfunnssikkerhetspersonell (K4)
har kunnskap om kosthold og ernæring, og betydningen av dette for kroppens ytelse ved
langvarig arbeidsbelastning (K2)
har kunnskap om hvordan yrkesrelaterte belastninger påvirker kroppen i forbindelse med
brann- og redningsinnsats (K2)
kjenner til brann- og redningsvesenets kultur, etiske prinsipper og holdninger i sitt arbeid
som myndighetsutøver i kontakt med befolkningen (K6)
kjenner til hvilken påvirkningskraft brann- og redningspersonell har i kraft av sitt yrke, og
hvordan sosiale ulikheter i samfunnet kan ha innvirkning på metodevalg for å redusere
risiko i møte med befolkningen (K6)
har kunnskap om metoder for refleksjon og evaluering på individ- og lagsnivå innen
fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K2)

Ferdigheter
Kandidaten:
 kan reflektere over teknikker for å forebygge fysiske og psykiske skadevirkninger for
brann- og redningspersonell i operativ tjeneste, og justere denne under veiledning fra
fagpersonell (F2)
 kan finne og henvise til fagstoff om kosthold og ernæring, og vurdere relevansen for
kroppens ytelse ved langvarig arbeidsbelastning (F3)
 kan kartlegge yrkesrelaterte belastninger i forbindelse med brann- og redningsoppgaver,
og identifisere behov for tiltak for å redusere belastningene (F4)
 kan reflektere over sin utøvelse som myndighetsutøver i kontakt med befolkningen i
henhold til kultur, etiske prinsipper og holdninger, og justere denne under veiledning (F2)
 kan reflektere over påvirkningskraften brann- og redningspersonell har gjennom
myndighetsutøvelse overfor befolkningen, og under veiledning av fagpersonell tilpasse
utøvelsen etter etiske normer (F2)
 kan gjøre rede for metoder for refleksjon og evaluering på individ- og lagsnivå innen
fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (F1)
Generell kompetanse
Kandidaten:
 kan utføre teknikker for å forebygge fysiske og psykiske skadevirkninger for brann- og
redningspersonell i operativ tjeneste (GK2)
 kan utveksle synspunkter med fagpersonell om kosthold og ernæring og delta i diskusjoner
om utvikling av god praksis ved langvarig arbeidsbelastning (GK4)
 kan planlegge og gjennomføre tiltak som reduserer yrkesrelaterte belastninger ved brannog redningsinnsats alene og som deltager i gruppe og i tråd med Arbeidsmiljøloven og
tilhørende forskrifter (GK1)
 kan bygge relasjoner med fagpersonell internt i brann- og redningsvesenet og med
fagfeller fra andre aktører i samfunnssikkerhetskjeden, for å øke samfunnssikkerheten og
redusere sårbarheten (GK3)
 kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet brann, redning
og samfunnssikkerhet, og delta i diskusjoner om utvikling av forebyggende og
konsekvensreduserende arbeid for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier
(GK4)
7



kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet brann, redning
og samfunnssikkerhet, og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis for å verne
liv, helse, miljø og berge materielle verdier, med perspektiv på forebyggende og beredskap
(GK4)

Undervisningsformer og læringsaktiviteter
Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, øvelser, veiledning, selvstudie
Arbeidskrav
Obligatorisk oppmøte (minst 80% fremmøte), som må være godkjent før muntlig eksamen kan
gjennomføres.
Beskrivelse av eksamen
To prosjektoppgaver med avsluttende muntlig eksamen.
Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 studenter, og omhandler henholdsvis
teamarbeid og relasjonskompetanse og metode for refleksjon.
Muntlig eksamen er individuell og omhandler alle temaene i emnet.
Gradert karakter A – E / F (stryk) på både muntlig eksamen og prosjektoppgavene.
Karakteren som fremkommer i vektingen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.
Vurdering
Del
1
2
3

Eksamensform
Prosjektoppgave; teamarbeid og
relasjonskompetanse
Prosjektoppgave; metode for
refleksjon
Muntlig eksamen

Varighet
2 uker?

Vekt
30/100

2 uker?

30/100

30 min.

40/100

Hjelpemidler
Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt
Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt
Ingen hjelpemidler tillatt

Beregning av emnekarakter:
(Karakter/tallverdi del 1 • 0,30) + (Karakter/tallverdi del 2 • 0,30) + (Karakter/tallverdi del 3 • 0,40)
= sum
Sum avrundes til nærmeste hele tall og gis karakteren som tilhører tallverdien6.

Risiko og sårbarhet
Emnekode:
Emne:
Semester:
Bygger på:
Fagskolepoeng:
Arbeidsmengde:
Undervisningsspråk:
Undervisningssted:

BRS1102
Risiko og sårbarhet
1
Ingen
5
129 timer (4 uker) hvorav 30 timer
selvstudie og 9 timer veiledning
Norsk
Tjeldsund

Temaer:

Risikoforståelse,
risikoregulering og
sikkerhet, brann,
ulykker og andre
uønskede hendelser,
risiko- og
sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse), HMS

6

Eksempel på beregning av emnekarakter, der en student har fått karakteren B på del 1 (prosjektoppgave;
teamarbeid og relasjonskompetanse), karakteren D på del 2 (prosjektoppgave; metode for refleksjon) og
karakteren A på del 2 (muntlig eksamen): (B • 0,30) + (D • 0,30) + (A • 0,40) = sum  (4 • 0,30) + (2 • 0,30) +
(5 • 0,40) = 3,8  avrundes til nærmeste hele tall, som i dette tilfelle er 4 og tilsvarer karakteren B (som dermed
blir emnekarakter).
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Arbeidskrav:

Vurdering/eksamen:

Obligatorisk oppmøte (minst 80%
fremmøte), som må være godkjent
før skriftlig eksamen kan
gjennomføres.
Prosjektoppgave ROS-analyse
(30/100)
Prosjektoppgave HMS/
egensikkerhet (30/100)
Skriftlig eksamen (40/100)

og ivaretakelse av
egensikkerhet

Innhold:
Risikoforståelse
 Risiko som fenomen, risikopersepsjon, risikosamfunnet, risikostyring, sårbarhet og
robusthet i samfunnets infrastruktur, samfunnssikkerhet
Risikoregulering og sikkerhet
 Juridiske system, aktuelle aktører, samspillet mellom menneske-teknologi-organisasjon
Brann, ulykker og andre uønskede hendelser
 Brann som fenomen, brannårsaker, skadevirkninger av branner, trafikkulykker,
naturulykker, akutt forurensning, terror, CBRNE-hendelser, selvmord, epidemier, med
mer, samt fysiske og psykiske reaksjoner ved kriser
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
 Risiko- og sårbarhetsanalysemetoder, anvendelsesområder, gjennomføring av ROSanalyser
HMS og ivaretakelse av egensikkerhet
 Lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), standarder og prosedyrer for
ivaretakelse av egensikkerhet, sikker-jobb-analyse (SJA), DagROS
Læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten:
 har kunnskap om samfunnssikkerhet og kjennskap til aktuelle samfunnssikkerhetsaktører
og samfunnssikkerhet som en kjede (K4)
 har kunnskap om risiko og sårbarhet i samfunnet og håndtering av risiko og sårbarhet
innenfor fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet (K4)
 har kunnskap om det juridiske system innen fagområdet brann, redning og
samfunnssikkerhet, og kjennskap til hvilke muligheter og begrensninger dette gir på et
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå (K1)
 har kunnskap om metoder, prosesser og verktøy for å styre risikoen i samfunnet og ivareta
sikkerheten for befolkningen (K2)
 har kunnskap om hvordan holdning, kultur og ledelse bidrar til å skape risikoforståelse og
ivareta samfunnssikkerhet (K2)
 har kunnskap om branner, ulykker og andre uønskede hendelser som kan inntreffe
innenfor fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet (K4)
 kan oppdatere sin kunnskap om hendelser som kan inntreffe innenfor fagområdet brann-,
redning- og samfunnssikkerhet (K5)
 har kunnskap om metoder for risikovurdering og risiko- og sårbarhetsanalyser som
benyttes innen fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet (K2)
 har kunnskap om HMS-regelverket som gjelder for brann- og redningsvesenet (K1)
 har kunnskap om sikker utførelse av arbeidsoppgaver og hvordan man anvender
risikoanalyser til oppgaveløsning i brann- og redningsvesenet (K2)
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Ferdigheter
Kandidaten:
 kan gjøre rede for valg av løsninger og fremgangsmåter for å verne liv, helse, miljø og
materielle verdier mot branner, ulykker og andre uønskede hendelser (F1)
 kan finne og henvise til informasjon og fagstoff om uønskede hendelser som kan inntreffe
og vurdere relevansen for fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet (F3)
 kan gjøre rede for sine valg av metoder for risikovurdering og risiko- og
sårbarhetsanalyser, samt hvordan risiko- og sårbarhetsanalyser kan gjennomføres (F1)
 kan gjøre en kartlegging ved hjelp av risiko- og sårbarhetsanalyse og derigjennom
identifisere risiko og behov for forebyggende og konsekvensreduserende tiltak (F4)
 kan gjøre rede for sine valg av risikoanalysemetoder til oppgaveløsning i brann- og
redningsvesenet (F1)
Generell kompetanse
Kandidaten:
 kan planlegge og gjennomføre risikoanalyser for oppgaveløsningen i en arbeidssituasjon
alene og som deltager i gruppe og i tråd med retningslinjer for å ivareta egensikkerheten
(GK1)
Undervisningsformer og læringsaktiviteter
Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, selvstudie
Arbeidskrav
Obligatorisk oppmøte (minst 80% fremmøte), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan
gjennomføres.
Beskrivelse av eksamen
Det er to prosjektoppgaver som gjennomføres i løpet av semesteret, og avsluttende skriftlig
skoleeksamen. Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 stykker, og omhandler
henholdsvis ROS-analyse og HMS/ivaretakelse av egensikkerhet. Skriftlig eksamen er individuell og
omhandler alle temaene i emnet.
Gradert karakter A - E / F (stryk) på både skriftlig eksamen og prosjektoppgavene.
Karakteren som fremkommer i vektingen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.
Vurdering
Del
1

Eksamensform
Prosjektoppgave; ROS-analyse

Varighet
2 mnd.

Vekt
30/100

2

Prosjektoppgave;
HMS/egensikkerhet
Skriftlig eksamen

2 mnd.

30/100

4 timer

40/100

3

Hjelpemidler
Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt
Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt
Ingen hjelpemidler tillatt

Beregning av emnekarakter:
(Karakter/tallverdi del 1 • 0,30) + (Karakter/tallverdi del 2 • 0,30) + (Karakter/tallverdi del 3 • 0,40)
= sum
Sum avrundes til nærmeste hele tall og gis karakteren som tilhører tallverdien.
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Arbeidsverktøy
Emnekode:
Emne:
Semester:
Bygger på:
Fagskolepoeng:
Arbeidsmengde:
Undervisningsspråk:
Undervisningssted:
Arbeidskrav:

Vurdering/eksamen:

BRS1103
Arbeidsverktøy
1
Ingen
10 (7 uker)
266 timer hvorav 45 timer selvstudie og
16 timer veiledning
Norsk
Tjeldsund
Obligatorisk oppmøte (minst 80%
fremmøte), som må være godkjent før
skriftlig eksamen kan gjennomføres.
Praktisk-metodisk eksamen
7
Utrykningskjøretøy (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen Vannføring
og trykktap (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen
Slokkeutstyr (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen Verne- og
sikringsutstyr (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen
Verktøybruk (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen
Sambandsutstyr (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen Energikilder
(10/100).
Skriftlig eksamen (30/100)

Temaer:

Bruk av verktøy
(virkemåte), bruk av
verktøy (sikkerhet),
vannføring og
trykktap,
sambandsutstyr,
utrykningskjøretøy,
brannteori,
slokkeutstyr og
slokkemidler,
redningsutstyr, verneog sikringsutstyr,
energikilder

Innhold
Bruk av verktøy
 Virkemåte, bruksområder og risiko ved bruk av ulike typer verktøy
Verne- og sikringsutstyr
 Bruk av personlig verneutstyr
 Berøringsfare med elektrisitet og sikringsutstyr ved arbeid på tak eller i stige/lift
Vannføring og trykktap
 Beregning av vannføring og trykktap ved slangeutlegg og pumpekjøring
Sambandsutstyr,
 Prosedyrer og reglement for bruk av sambandsutstyr
Utrykningskjøretøy
 Daglig vedlikehold og ettersyn av utrykningskjøretøy
Redningsutstyr
 Virkemåte, bruksområder, risiko, rutiner og prosedyrer for redningsutstyr
Brannteori, slokkeutstyr og slokkemidler
 Forståelse av brannteori og hvilke slokkemidler og slokkeutstyr som kan anvendes
Energikilder
7

Studentene løser praktiske oppgaver samtidig som de forklarer hva de gjør og besvarer muntlige spørsmål relatert til
utførelsen. Samlet vurdering av praktisk utførelse og muntlig eksaminasjon.
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Identifisere energikilder og utføre sikkerhetstiltak ved innsats mot disse
Læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 har kunnskap om hvordan fysiske lover påvirker innsatser hvor verktøy benyttes til løft og
trekk (K2)
 har kunnskap om verneutstyr som anvendes ved slokking av branner i ulike typer materialer
og objekter (K2)
 kan vurdere risiko ved bruk av utstyr i brann- og redningsinnsatser for egen person, andre
personer og miljøet i henhold til gjeldende krav og rutiner (K3)
 kan vurdere risikoen som berøringsfare med elektrisitet innebærer (K3)
 har kunnskaper om matematiske modeller som benyttes for å beregne vannføring og trykktap
ved brannslokking (K2)
 har kunnskap om prosedyrer, sambandsreglement og sambandsutstyr som brukes til
operative oppgaver i brann- og redningsvesenet (K1)
 har kunnskap om daglig ettersyn og vedlikehold av utrykningskjøretøy som benyttes i brannog redningsvesenet (K2)
 kan oppdatere sin faglige kunnskap om brannteori, herunder brannårsaker, brannutvikling og
konsekvenser av brann (K5)
 har kunnskap om slokking og begrensning av branner og hvilket type slokkeutstyr og
slokkemidler som brukes til ulike type branner (K2)
 har kunnskap om redningsutstyr som brukes i brann- og redningsvesenet for å redde
mennesker og dyr, verne miljø og berge materielle verdier (K2)
 har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som benyttes som sikring ved arbeid på tak og
i stige/lift (K2)
 har kunnskap om energikilder som anvendes i kjøretøy, fartøy og bygninger og hvordan disse
påvirker innsats ved brann eller ulykke (K2)
Ferdigheter
Kandidaten:
 kan gjøre rede for hvordan fysiske lover påvirker innsatser hvor verktøy brukes til løft og trekk
(F1)
 kan gjøre rede for bruk av verneutstyr som anvendes ved slokking av branner i ulike typer
materialer og objekter (F1)
 kan kartlegge farlige situasjoner og identifisere risiko ved bruk av utstyr i brann- og
redningsinnsatser og behov for iverksetting av tiltak overfor egen person, andre personer og
miljøet (F4)
 kan gjøre rede for tiltak for å unngå berøring med elektrisitet (F1)
 kan gjøre rede for matematiske modeller som brukes for å beregne vannføring og trykktap
ved brannslokking (F1)
 kan gjøre rede for prosedyrer og sambandsreglement ved bruk av sambandsutstyr som
brukes til operative oppgaver i brann- og redningsvesenet (F1)
 kan reflektere over daglig ettersyn og vedlikehold av utrykningskjøretøy som benyttes i
brann- og redningsvesenet og justere dette under veiledning fra fagperson (F2)
 kan gjøre rede for brannårsaker, brannutvikling og konsekvenser av brann med bakgrunn i
brannteori (F1)
 kan gjøre rede for valg av slokkeutstyr og slokkemidler som brukes ved ulike type branner (F1)
 kan gjøre rede for redningsutstyr som benyttes i brann- og redningsvesenet til å redde
mennesker og dyr, verne miljø og berge materielle verdier (F1)
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kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes som sikring ved arbeid på tak
og i stige/lift (F1)
kan gjøre rede for sikkerhetstiltak og valg av utstyr, metode og teknikk ved innsats mot
energikilder i kjøretøy, fartøy og bygninger (F1)

Generell kompetanse
Kandidaten:
 kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt hvordan fysiske lover påvirker innsatser hvor
verktøy brukes til løft, trekk og delta i diskusjoner rundt god praksis (GK4)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av verneutstyr som anvendes ved slokking av branner i
ulike typer materialer og objekter (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre sikringstiltak for å unngå berøring med elektrisitet alene og
som deltager i gruppe og i tråd med rutiner og instrukser (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre hvordan vannføring og trykktap kan beregnes ved
brannslokking (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av sambandsutstyr i henhold til sambandsreglement og
prosedyrer, alene og som deltager i gruppe (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre daglig ettersyn og vedlikehold av utrykningskjøretøy som
benyttes i brann- og redningsvesenet alene og som deltager i gruppe i tråd med rutiner (GK1)
 kan utveksle synspunkter med fagfeller om brannårsaker, brannutvikling og konsekvenser av
brann, og delta i diskusjoner med bakgrunn i brannteori for å utvikle god arbeidspraksis (GK4)
 kan planlegge bruk av slokkeutstyr og slokkemiddel og gjennomføre slokking med riktig
slokkeutstyr og slokkemiddel alene og som deltager i en gruppe i tråd med rutiner (GK1)
 kan utveksle synspunkter med fagfeller om bruk av redningsutstyr for å redde mennesker og
dyr, verne miljø og berge materielle verdier innenfor brann- og redningsvesenet og delta i
diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker ved arbeid på tak og i
stige/lift i tråd med rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved
innsats mot energikilder i kjøretøy, fartøy og bygninger i tråd med rutiner (GK1)
Undervisningsformer og læringsaktiviteter
Forelesning, øvelser, gruppeoppgaver, veiledning
Arbeidskrav
Obligatorisk oppmøte (minst 80% fremmøte), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan
gjennomføres.
Beskrivelse av eksamen
Praktisk-metodisk eksamener som gjennomføres i løpet av semesteret;
 Utrykningskjøretøy – gjennomgå gjeldende sjekkpunkter før kjøring (individuelt)
 Vannføring og trykktap – legge slangeutlegg og beregne utgangstrykk (gruppe)
 Slokkeutstyr – bruk av riktig slokkeutstyr til ulike type branner (individuelt)
 Sikringsutstyr – oppkobling av sele med festepunkter (individuelt)
 Verktøybruk – bruk av verktøy på riktig og sikker måte (individuelt)
 Sambandsutstyr – bruk av sambandsutstyr ihht sambandsreglement (gruppe)
 Energikilder – identifisering av energikilder (individuelt)
Gradert karakter A - E / F (stryk) på både praktisk-metodisk eksamen og skriftlig eksamen. Skriftlig
eksamen er individuell og gjennomføres som avslutning på emnet.
Karakteren som fremkommer i vektingen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.
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Vurdering
Del
1
2
3
4
5
6
7
8

Eksamensform
Praktisk-metodisk eksamen;
Utrykningskjøretøy
Praktisk-metodisk eksamen;
Vannføring og trykktap
Praktisk-metodisk eksamen;
Slokkeutstyr
Praktisk-metodisk eksamen;
Sikringsutstyr
Praktisk-metodisk eksamen;
Verktøybruk
Praktisk-metodisk eksamen;
Sambandsutstyr
Praktisk-metodisk eksamen;
Energikilder
Skriftlig eksamen

Varighet
20 min

Vekt
10/100

Hjelpemidler
Sjekkliste

20 min

10/100

Ingen hjelpemidler tillatt

30 min

10/100

Ingen hjelpemidler tillatt

15 min

10/100

Ingen hjelpemidler tillatt

30 min

10/100

Ingen hjelpemidler tillatt

20 min

10/100

Ingen hjelpemidler tillatt

20 min

10/100

Ingen hjelpemidler tillatt

5 timer

30/100

Ingen hjelpemidler tillatt

Beregning av emnekarakter:
(Karakter/tallverdi del 1 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 2 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 3 • 0,10) +
(Karakter/tallverdi del 4 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 5 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 6 • 0,10) +
(Karakter/tallverdi del 7 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 8 • 0,30) = sum
Sum avrundes til nærmeste hele tall og gis karakteren som tilhører tallverdien.

Operativ beredskap I
Emnekode:
Emne:
Semester:
Bygger på:
Fagskolepoeng:
Arbeidsmengde:
Undervisningsspråk:

BRS1104
Operativ beredskap I
1
Ingen
10
247 timer hvorav 30 timer selvstudie og
9,5 timer veiledning
Norsk

Undervisningssted:

Tjeldsund

Arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte (minst 80%
fremmøte), som må være godkjent før
skriftlig eksamen kan gjennomføres.
Praktisk-metodisk eksamen Førstehjelp
(15/100)
Praktisk-metodisk eksamen HMS
(15/100)
Praktisk-metodisk eksamen
Overflateredning (15/100)
Praktisk-metodisk eksamen
Redningsutstyr (15/100).
Skriftlig eksamen (40/100)

Vurdering/eksamen:

Temaer:

Førstehjelp,
organisering av
skadestedet,
redningsteknikk,
ulykker,
overflateredning,
brannslokking
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Innhold
Førstehjelp
 Grunnleggende førstehjelp
 HLR, (Hjerte-, lungeredning)
Organisering på skadested
 Prinsipper, prosedyrer og instrukser for organisering av ulike skadested
 Risikoreduserende tiltak på skadested
Ulykker
 Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved ulike type ulykker
Redningsteknikk
 Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved ulike type ulykker
Overflateredning
 Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved redning i vann
Brannslokking
 Bruk av verneutstyr ved brannslokking
 Kald røykdykking
 Ulike slokkeøvelser
 Bygningsbrann
 Sotbrann
 Skogbrann
 Væskebrann
Læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 har kunnskap om førstehjelp for å redde liv i en akutt situasjon der eget eller andres liv er
truet (K2)
 har kunnskap om prinsipper som gjelder for organisering av skadesteder (K1)
 har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redningsinnsatser for å
redde liv og begrense skader på helse og miljø ved ulike typer ulykker (K2)
 har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å redde liv ved ulykker i
vann (K2)
 har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å slokke og begrense
branner i ulike type materialer og objekter (K2)
Ferdigheter
Kandidaten:
 kan gjøre rede for valg av utstyr, metode og teknikk ved førstehjelp i akutte situasjoner der
eget eller andres liv er truet (F1)
 kan gjøre rede for prinsipper som gjelder for organisering av skadesteder (F1)
 kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redningsinnsatser for å
redde liv og begrense skader på helse og miljø ved ulike typer ulykker (F1)
 kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å redde liv ved ulykker i
vann (F1)
 kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å slokke og begrense
branner i ulike type materialer og objekter (F1)
Generell kompetanse
15

Følgende generell kompetanse oppnås i praksisperioden:
 kan planlegge og gjennomføre førstehjelpstiltak, alene eller som deltager i en gruppe i tråd
med etiske krav og retningslinjer for førstehjelp (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre egen rolle i organiseringen av skadesteder i tråd med rutiner
(GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved
brannslokking i tråd med rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å
redde liv ved ulykker i vann i tråd med rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å
redde liv og helse ved redningsinnsatser i tråd med etiske retningslinjer og rutiner (GK1)
Undervisningsformer og læringsaktiviteter
Forelesning, øvelser, gruppeoppgaver, veiledning, selvstudie
Arbeidskrav
Obligatorisk oppmøte (minst 80% fremmøte), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan
gjennomføres.
Beskrivelse av eksamen
Praktisk- metodiske eksamener som gjennomføres i løpet av semesteret;
 Førstehjelp – utføre HLR og bruk av hjertestarter
 HMS – bruk av verneutstyr og røykdykkerapparat
 Overflateredning – bruk av drakt, vurdering av risiko
 Redningsutstyr – demonstrere og forklare bruk av frigjøringsverktøy
Gradert karakter A - E / F (stryk) på både praktisk- metodisk eksamen og skriftlig eksamen. Skriftlig
eksamen med varighet 4 timer gjennomføres som avslutning på emnet.
Karakteren som fremkommer i vektingen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.
Vurdering
Del
1
2
3
4
5

Eksamensform
Praktisk-metodisk eksamen;
Førstehjelp
Praktisk-metodisk eksamen;
HMS
Praktisk-metodisk eksamen;
Overflateredning
Praktisk-metodisk eksamen;
Redningsutstyr
Skriftlig eksamen

Varighet
15 min

Vekt
15/100

Hjelpemidler
Ingen hjelpemidler tillatt

15 min

15/100

Ingen hjelpemidler tillatt

20 min

15/100

Ingen hjelpemidler tillatt

30 min

15/100

Ingen hjelpemidler tillatt

4 timer

40/100

Ingen hjelpemidler tillatt

Beregning av emnekarakter:
(Karakter/tallverdi del 1 • 0,15) + (Karakter/tallverdi del 2 • 0,15) + (Karakter/tallverdi del 3 • 0,15) +
(Karakter/tallverdi del 4 • 0,15) + (Karakter/tallverdi del 5 • 0,20) = sum
Sum avrundes til nærmeste hele tall og gis karakteren som tilhører tallverdien.

Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid
Emnekode:

BRS1205
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Emne:
Semester:
Bygger på:
Fagskolepoeng:
Arbeidsmengde:
Undervisningsspråk:
Undervisningssted:
Arbeidskrav:

Vurdering/eksamen:

Forebyggende og
konsekvensreduserende arbeid
2
BRS1101, BRS1102
10
245 timer hvorav 50 timer
selvstudie og 15 timer veiledning
Norsk
Tjeldsund
Obligatorisk oppmøte (minst 80%
fremmøte), som må være
godkjent før skriftlig eksamen
kan gjennomføres.
Praktisk-metodisk eksamen Ulike
bygningskonstruksjoner (10/100)
Prosjektoppgave;
Bygningsutforming og
brannsikringstiltak (20/100)
Prosjektoppgave; Risikobasert
forebyggende arbeid (40/100)
Skriftlig eksamen (30/100)

Temaer:

Lovverk innen det
brannforebyggende
arbeidet, utforming av
bygninger og andre
brannobjekter, aktive og
passive
brannsikringstiltak,
systematisk
sikkerhetsstyring,
risikobasert
forebyggende arbeid og
andre risikoreduserende
tiltak, offentlig
saksbehandling

Innhold:
Lovverk innen det brannforebyggende arbeidet
 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
 Forskrift om brannforebygging
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)
 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og
anlegg som benyttes ved håndteringen
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) med tilhørende
forskrifter
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
 Tilhørende veiledninger
Utforming av bygninger og andre brannobjekter
 Bygningskonstruksjoner
 Brannkonsept
 Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats
 FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)
 El-sikkerhet
 Tiltak for å sikre en trygg livsførsel for å forhindre brann og akutte ulykker
Aktive og passive brannsikringstiltak
 Materiallære
 Brannalarmanlegg
 Sprinkleranlegg
 Brannceller
 Brannskiller
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Systematisk sikkerhetsstyring
 Eier og brukers plikter
 Internkontroll
 Kommunenes forebyggende plikter
Risikobasert forebyggende arbeid og andre risikoreduserende tiltak
 Risikoutsatte grupper
 Informasjon
 Motivasjon
 Veiledning
 Undervisning
 Kommunikasjon
 Pedagogikk
 Tilsyn
Offentlig saksbehandling
 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 Tilhørende forskrifter
Læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten:
 har kunnskap om lover, forskrifter, veiledninger og temaveiledninger som regulerer krav til
å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann (K1)
 har kunnskap om lover, forskrifter, veiledninger og begreper som anvendes for å ivareta
brannsikkerheten bygninger og andre brannobjekter (K1)
 har kunnskap om brannrådgivende konsulentvirksomheters rolle i forbindelse med
utforming av bygninger og andre brannobjekter, og forholdet mellom disse og brann- og
redningsvesenet som tilsynsmyndighet (K4)
 har kunnskap om ulike bygningskonstruksjoner og oppbyggingen av disse (K2)
 har kunnskap om aktive og passive brannsikringstiltak som benyttes i bygninger og andre
brannobjekter for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier (K1)
 har kunnskap om lover, forskrifter og veiledninger som regulerer pliktene knyttet til
brannsikkerhet som tilligger eiere og brukere av bygninger og andre brannobjekter (K1)
 har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer kommunens forebyggende plikter (K1)
 kjenner til brann- og redningsvesenets tradisjoner for brannforebyggende arbeid og
historien bak endringen fra hovedfokus på tradisjonelle tilsyn til risikobasert
brannforebyggende arbeid (K6)
 har kunnskap om risikoutsatte grupper og utfordringene til disse i forbindelse med brann
(K4)
 har kunnskap om metoder for å kommunisere informasjon om brannsikkerhet til
enkeltmennesker og befolkningen generelt (K2)
 har kunnskap om hvordan motivere til iverksetting av risikoreduserende tiltak (K2)
 har kunnskap om veiledningstiltak om brann og andre ulykker (K2)
 har kunnskap om metoder for undervisningsopplegg om brannsikkerhet (K2)
 har kunnskap om ulike metoder som benyttes for å føre tilsyn i særskilte brannobjekter
(K2)
 kan oppdatere sin kunnskap om forebyggende og konsekvensreduserende tiltak innen
brann og akutte ulykker (K5)
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har kunnskap om lover, forskrifter og veiledninger som regulerer krav til offentlig
saksbehandling og myndighetsutøvelse innen brannsikkerhet (K1)

Følgende kunnskap oppnås i praksisperioden:
 har kunnskap om feiernes utstyr og arbeidsmetoder og kjennskap til feiernes rolle i det
brannforebyggende arbeidet (K4)

Ferdigheter
Kandidaten:
 kan finne og henvise til lover, forskrifter, veiledninger og temaveiledninger og vurdere
disse opp mot krav til brannsikkerhet (F3)
 kan finne og henvise til lov- og forskriftshjemler og veiledninger og vurdere relevansen for
å ivareta brannsikkerheten i ulike bygninger og andre brannobjekter (F3)
 kan gjøre rede for ulike bygningskonstruksjoner og oppbyggingen av disse (F1)
 kan kartlegge aktive og passive brannsikringstiltak i bygninger og andre brannobjekter og
identifisere mangler og behov for iverksetting av forbedringstiltak (F4)
 kan gjøre rede for sine valg av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak opp mot
ulike brukergruppers risiko og utfordringer (F1)
 kan reflektere over egen faglig utøvelse innen arbeid med å redusere risiko og bidra til økt
risikoforståelse hos ulike brukergrupper med hensyn til brann og akutte ulykker og justere
denne under veiledning fra andre aktører innen fagområdet brann, redning og
samfunnssikkerhet (F2)
 kan gjøre rede for valg av metode for formidling av kunnskap om brannsikkerhet og
risikoreduserende tiltak til ulike målgrupper (F1)
 kan finne og henvise til fagstoff om hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak
innen brann og akutte ulykker som bidrar til å øke samfunnssikkerheten og redusere
sårbarheten i samfunnet (F3)
 kan finne og henvise til lover, forskrifter og veiledninger som regulerer krav til offentlig
saksbehandling og myndighetsutøvelse innen brannsikkerhet (F3)
Følgende ferdighet oppnås i praksisperioden:
 kan kartlegge risikoen til ulike brukergrupper og identifisere brannsikkerhetsutfordringer
og behov for iverksetting av hensiktsmessige forebyggende og konsekvensreduserende
tiltak (F4)
Generell kompetanse
Kandidaten:
 kan planlegge og gjennomføre forebyggende og konsekvensreduserende informasjons- og
motivasjonstiltak om brann og andre akutte ulykker, alene og som deltager i gruppe og i
tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre veiledningstiltak om brann og andre akutte ulykker, alene
og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg om brannsikkerhet alene og som
deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)
Følgende generell kompetanse oppnås i praksisperioden:
 kan utveksle synspunkter med andre i brann- og redningsvesenet om fordeler og ulemper
med ulike brannsikringstiltak og delta i diskusjoner om valg av gode og hensiktsmessige
aktive og passive brannsikringstiltak (GK4)
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Undervisningsformer og læringsaktiviteter
Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, demonstrasjoner i vognhall/øvingsfelt,
selvstudie
Arbeidskrav
Obligatorisk oppmøte (minst 80% fremmøte), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan
gjennomføres.
Beskrivelse av eksamen
Praktisk- metodisk eksamen som gjennomføres i løpet av semesteret:
- Demonstrere og forklare ulike bygningskonstruksjoner og oppbygningen av disse
(gjennomføres individuelt i form av visning og forklaring på tilfeldig valgt konstruksjon)
I tillegg er det 2 prosjektoppgaver som gjennomføres i løpet av semesteret, samt avsluttende
skriftlig eksamen. Den første prosjektoppgaven gjennomføres i grupper på 3-4 studenter og
omhandler utforming av bygninger/brannobjekter og bruk av aktive og passive brannsikringstiltak i
disse. Den andre prosjektoppgaven gjennomføres også i grupper på 3-4 studenter, omhandler
risikobasert forebyggende arbeid og består av fire deler:
- kartlegging og planlegging av tiltak for risikoutsatte grupper
- planlegge og gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak
- planlegge og gjennomføre veiledning
- planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg
Skriftlig eksamen er individuell og omhandler alle temaene i emnet.
Gradert karakter A – E / F (stryk) på både prosjektoppgaven, mappeeksamen og skriftlig eksamen.
På mappen gis det kun en samlet mappekarakter etter at alle fire delene er fullført, men det gis
tilbakemelding etter hver del er utført.
Karakteren som fremkommer i vektingen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.
Vurdering
Del Eksamensform
1
Praktisk-metodisk eksamen; ulike
bygningskonstruksjoner
2
Prosjektoppgave;
bygningsutforming og
brannsikringstiltak
3
Prosjektoppgave; risikobasert
forebyggende arbeid
4
Skriftlig eksamen

Varighet
20 min

Vekt
10/100

Hjelpemidler
Ingen hjelpemidler tillatt

2 uker?

20/100

Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt

1 mnd?

40/100

3 timer

30/100

Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt
Ingen hjelpemidler tillatt

Beregning av emnekarakter:
(Karakter/tallverdi del 1 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 2 • 0,20) + (Karakter/tallverdi del 3 • 0,40)
+ (Karakter/tallverdi del 4 • 0,30) = sum
Sum avrundes til nærmeste hele tall og gis karakteren som tilhører tallverdien.

Operativ beredskap II
Emnekode:
Emne:
Semester:
Bygger på:

BRS1206
Operativ beredskap II
2
BRS1104

Temaer:

Brannslokking,
tauredning,
dyreredning, urban søk
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Fagskolepoeng:
Arbeidsmengde:
Undervisningsspråk:
Undervisningssted:
Arbeidskrav:

Vurdering/eksamen:

15
370 timer hvorav 60 timer selvstudie
og 15 timer veiledning
Norsk
Tjeldsund
Obligatorisk oppmøte (minst 80%
fremmøte), som må være godkjent
før skriftlig eksamen kan
gjennomføres.
Praktisk-metodisk eksamen;
Brannslokking (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen;
Tauredning (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen;
Dyreredning (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen; Urban
søk og redning (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen; CBRNE
(10/100)
Nettkurs PLIVO (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen; Akutt
forurensning (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen; Mental
førstehjelp (10/100).
Skriftlig eksamen (20/100)

og redning, tungredning,
CBRNE, akutt
forurensning,
restverdiredning, mental
førstehjelp, PLIVO
(pågående livstruende
vold) /skarpe hendelser,
ekstremvær

Innhold
Brannslokking
 Røykdykking, slokketeknikk, ventilering, lange innsatser
Tauredning
 Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved tauredning
Dyreredning
 Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved ulykker med dyr
Urban søk og redning
 Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved rasulykker og bygningskollaps
Tungredning
 Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved ulykker med tyngre kjøretøy
CBRNE
 Bruk av verneutstyr i kontakt med farlige stoffer.
Forståelse av fysiske og kjemiske begreper for farlige stoffer. Identifisering av og
merkebestemmelser for farlige stoffer. Dekontaminering og sanering. Ulike øvelser
Akutt forurensning
 Bruk av utstyr, metoder og teknikker ved akutt forurensning
Restverdiredning
 Bruk av utstyr, metoder og teknikker for å begrense skader etter brann-, røyk- og vannskader.
Forstå miljøpåvirkning ved brannslokking
Mental førstehjelp
 Bruk av mentale teknikker etter traumatiske hendelser og i møte med pårørende, suicidale
og truende personer
PLIVO og skarpe hendelser
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Gjennomgå teoriopplæring i PLIVO (Pågående Livstruende Vold) og forstå risikomomenter
ved skarpe oppdrag
Ekstremvær
 Bruk av utstyr, metoder og teknikker for å redusere skadevirkningene ved storm, flom, ras
Læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 har kunnskap om metoder og teknikker som anvendes for å redde liv samt slokke og begrense
branner i ulike type materialer og objekter gjennom røykdykkerinnsats (K2)
 har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av mennesker og
dyr ved bruk av tau (K2)
 har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av dyr (K2)
 har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av mennesker og
dyr ved rasulykker og bygningskollaps (K2)
 har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redningsinnsatser for å
redde liv og begrense skader på helse og miljø ved ulykker med tyngre kjøretøyer (K2)
 har kunnskap om fysiske og kjemiske begreper for farlige stoffer og hvordan disse påvirker
mennesker og miljø (K2)
 har kunnskap om fareklasser for farlige stoffer og merkebestemmelser ved transport av
farlige stoffer (K2)
 har kunnskap om verneutstyr som anvendes ved innsats mot farlige stoffer (K2)
 har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker for dekontaminering og sanering av
mennesker, dyr og utstyr etter innsats mot farlige stoffer (K2)
 har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved håndtering av akutt
forurensning (K2)
 har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å begrense skadene etter
brann-, røyk- og vannskader (K2)
 har kunnskap om mentale teknikker som anvendes etter traumatiske innsatser og i møte med
pårørende, suicidale og truende personer (K2)
 har kunnskap om prosedyre for PLIVO og risikomomenter ved skarpe oppdrag (K1)
 har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å begrense skader etter
ekstremvær (K2)
Ferdigheter
Kandidaten:
 kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å redde liv samt slokke og
begrense branner i ulike type materialer og objekter gjennom røykdykkerinnsats (F1)
 kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av mennesker og
dyr ved bruk av tau (F1)
 kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av dyr (F1)
 kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av mennesker og
dyr ved rasulykker og bygningskollaps (F1)
 kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redningsinnsatser for å
redde liv og begrense skader på helse og miljø ved ulykker med tyngre kjøretøyer (F1)
 kan gjøre rede for sikkerhetstiltak og valg av utstyr, metode og teknikk ved innsats mot farlige
stoffer/CBRNE for å redde mennesker og dyr, verne miljø og berge materielle verdier (F1)
 kan gjøre rede for fareklasser for farlige stoffer og merkebestemmelser ved transport av
farlige stoffer (F1)
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kan gjøre rede for bruk av verneutstyr ved innsats mot farlige stoffer (F1)
kan redegjøre for bruk av utstyr, metoder og teknikker for dekontaminering og sanering av
mennesker, dyr og utstyr etter innsats mot farlige stoffer (F1)
kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved håndtering av akutt
forurensning (F1)
kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å begrense skader etter
brann-, røyk- og vannlekkasjer (F1)
kan gjøre rede for mentale teknikker som anvendes etter traumatiske innsatser og i møte
med pårørende, suicidale og truende personer (F1)
kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å begrense skader etter
ekstremvær (F1)

Generell kompetanse
Kandidaten:
 kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt fareklasser for farlige stoffer og
merkebestemmelser ved transport av farlige stoffer og delta i diskusjoner om utvikling av god
arbeidspraksis (GK4)
 kan planlegge og gjennomføre innsats med verneutstyr mot farlige stoffer i tråd med rutiner
(GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker for dekontaminering og
sanering av mennesker, dyr og utstyr etter innsats mot farlige stoffer (GK1)
Følgende generell kompetanse i emnet oppnås i praksisperioden:
 kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker for å redde liv samt slokke og
begrense branner gjennom røykdykkerinnsats i tråd med rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker ved redning av
mennesker og dyr ved hjelp av tau i tråd med rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker ved redning av dyr i tråd
med rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker ved rasulykker og
bygningskollaps i tråd med rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved
redningsinnsatser for å redde liv og helse ved ulykker med tyngre kjøretøy i tråd med rutiner
(GK1)
 kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt risiko ved farlige stoffer og delta i diskusjoner
om utvikling av god arbeidspraksis for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier
(GK4)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å
håndtere akutt forurensning i tråd med rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker for å begrense skader
etter brann-, røyk- og vannlekkasjer i tråd med rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å
begrense skader etter ekstremvær i tråd med rutiner (GK1)
Undervisningsformer
Forelesning, praktisk øving på øvelsesfelt, gruppeoppgaver, veiledning, selvstudie, E-læring i PLIVO og
CBRNE (www.NAKOS.no)
Arbeidskrav
Obligatorisk oppmøte (minst 80% fremmøte), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan
gjennomføres.
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Beskrivelse av eksamen
Praktisk- metodiske eksamener som gjennomføres i løpet av semesteret;
 Brannslokking – slokketeknikk, søksteknikk og bruk av vifter
 Tauredning – oppkobling av forankringspunkt og taubrems
 Dyreredning – bruk av sikrings- og løfteutstyr (gruppe)
 Urban søk og redning - bruk av sikrings- og løfteutstyr (gruppe)
 CBRNE – bruk av verneutstyr og måleinstrumenter. Bestått test NAKOS-portal
 PLIVO. Bestått test NAKOS-portal (individuell)
 Akutt forurensning (gruppe)
 Mental førstehjelp (gruppe)
Gradert karakter A - E / F (stryk) på både praktisk- metodisk eksamen og skriftlig eksamen. Skriftlig
eksamen med varighet 4 timer gjennomføres som avslutning på emnet.
Karakteren som fremkommer i vektingen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.
Vurdering
Del
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Eksamensform
Praktisk-metodisk eksamen;
Brannslokking
Praktisk-metodisk eksamen;
Tauredning
Praktisk-metodisk eksamen;
Dyreredning
Praktisk-metodisk eksamen;
Urban søk og redning
Praktisk-metodisk eksamen;
CBRNE

Nettkurs i PLIVO
Praktisk-metodisk eksamen;
Akutt forurensning
Praktisk-metodisk eksamen;
Mental førstehjelp
Skriftlig eksamen

Varighet
30 min

Vekt
10/100

Hjelpemidler
Ingen hjelpemidler tillatt

15 min

10/100

Ingen hjelpemidler tillatt

20 min

10/100

Ingen hjelpemidler tillatt

20 min

10/100

Ingen hjelpemidler tillatt

20 min
Antatt tid på
kurs i
nettportalen

10/100

Ingen hjelpemidler tillatt på
del 1, tilgjengelig litteratur til
kurset i NAKOS

30 min

10/100
10/100

PLIVO- prosedyren
Ingen hjelpemidler tillatt

20 min

10/100

Ingen hjelpemidler tillatt

4 timer

20/100

Ingen hjelpemidler tillatt

Beregning av emnekarakter:
(Karakter/tallverdi del 1 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 2 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 3 • 0,10) +
(Karakter/tallverdi del 4 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 5 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 6 • 0,10) +
(Karakter/tallverdi del 7 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 8 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 9 • 0,20) =
sum
Sum avrundes til nærmeste hele tall og gis karakteren som tilhører tallverdien.

Nødalarmering
Emnekode:
Emne:
Semester:
Bygger på:

BRS1207
Nødalarmering
2
Ingen

Tema:

Nødalarmering:
Beslutningsstøtteverktøy
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Fagskolepoeng:
Arbeidsmengde:
Undervisningsspråk:
Undervisningssted:
Arbeidskrav:

Vurdering/eksamen:

5
200 timer hvorav 50 timer
selvstudie og 10 timer veiledning
Norsk
Stavern
Obligatorisk oppmøte (minst 80%
fremmøte), som må være godkjent
før skriftlig eksamen kan
gjennomføres.
Praktisk-metodisk eksamen Bruk
av kart (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen
Meldingsmottak og varsling
(10/100)
Praktisk-metodisk eksamen
Trippelvarsling (10/100)
Prosjektoppgave Samhandling ved
mottak av nødmelding (40/100)
Skriftlig eksamen (30/100)

Beslutningstaking i en
nødalarmsentral for
brann
Intervjuteknikk, etikk og
holdninger
Kart og geografiske
informasjonssystemer
Samhandling med
meldingsmottak og andre
etater

Innhold
 Beslutningsstøtteverktøy
 Beslutningstaking i en nødalarmsentral for brann
 Intervjuteknikk
 Holdninger, etikk
 Kart og geografiske informasjonssystemer
 Samhandling med meldingsmottak og andre etater
Læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten:
 har kunnskap om utstyr, rutiner og prosedyrer som anvendes i nødalarmsentral for brann
(K1)
 har kunnskap om operativ beslutningstaking i en nødalarmsentral for brann (K2)
 har kunnskap om intervjuteknikk, veiledning, etikk og holdninger i en nødalarmsentral for
brann (K2)
 har kunnskap om kart og geografiske informasjonssystemer som anvendes i en
nødalarmsentral for brann (K1)
 har kunnskap om samhandling ved mottak av nødmelding og kommunikasjon med andre
etater i en nødalarmsentral for brann (K2)
Følgende kunnskap oppnås i praksisperioden:
 kan vurdere eget arbeid i en nødalarmsentral for brann i forhold til gjeldende rutiner og
prosedyrer (K3)
Ferdigheter
Kandidaten:
 kan gjøre rede for valg av utstyr, rutiner og prosedyrer som anvendes i en nødalarmsentral
for brann (F1)
 kan reflektere over egen faglig utøvelse i en nødalarmsentral for brann (F2)
 kan gjøre rede for intervjuteknikk, veiledning, etikk og holdninger i en nødalarmsentral for
brann (F1)
25




kan gjøre rede for kart og geografiske informasjonssystemer som benyttes i en
nødalarmsentral for brann (F1)
kan gjøre rede for hvordan samhandling ved mottak av nødmelding og kommunikasjon
med andre etater gjennomføres (F1)

Følgende ferdighet oppnås i praksisperioden:
 kan reflektere over sin egen faglige utøvelse som operatør i nødalarmsentral for brann og
justere denne under veiledning (F2)
Generell kompetanse
Kandidaten:
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, rutiner og prosedyrer i en nødalarmsentral
for brann (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av kart og geografiske informasjonssystemer i en
nødalarmsentral for brann (GK1)
Følgende generell kompetanse oppnås i praksisperioden:
 kan utveksle synspunkter med fagfeller om operativ beslutningstaking i en
nødalarmsentral for brann og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt intervjuteknikk, veiledning, etikk og
holdninger i en nødalarmsentral for brann og delta i diskusjoner om utvikling av god
arbeidspraksis (GK4)
 kan utveksle synspunkter med fagfeller om samhandling ved mottak av nødmelding og
kommunikasjon med andre etater i en nødalarmsentral for brann og delta i diskusjoner for
utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 Kan utveksle synspunkter med fagfeller og delta i diskusjoner om utvikling av god
arbeidspraksis i en nødalarmsentral for brann (GK4)
Undervisningsformer
Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, praktiske øvelser i alarmsentral
Arbeidskrav
Obligatorisk oppmøte (minst 80% fremmøte), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan
gjennomføres.
Beskrivelse av eksamen
Praktisk-metodisk eksamener som gjennomføres i løpet av semesteret;
 Bruk av kart – identifikasjon og klassifisering av ulike kartreferanser og sette disse i
sammenheng med ulike koordinatsystemer
 Meldingsmottak og varsling – mottak av nødsamtale, utvarsling av ressurser, veiledning til
nødstilt og gi faglig støtte til brann- og redningsvesenet
 Trippelvarsling – gjennomføre trippelvarsling
I tillegg er det også en prosjektoppgave som gjennomføres i løpet av semesteret.
Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 studenter, og omhandler samhandling ved
mottak av nødmelding.
Gradert karakter A – E / F (stryk) på både praktisk-metodisk eksamen, prosjektoppgave og skriftlig
eksamen. Skriftlig eksamen er individuell og gjennomføres som avslutning på emnet. Karakteren
som fremkommer i vektingen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.
Vurdering
Del Eksamensform

Varighet

Vekt

Hjelpemidler
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1
2
3
4
5

Praktisk-metodisk eksamen;
Bruk av kart
Praktisk-metodisk eksamen;
Meldingsmottak og varsling
Praktisk-metodisk eksamen;
Trippelvarsling
Prosjektoppgave; Samhandling
ved mottak av nødmelding
Skriftlig eksamen

20 min

10/100

Digitale kart og GIS

20 min

10/100

15 min

10/100

Index?
Loggføringsverktøy
Rutiner for trippelvarsling

4 uker

40/100

4 timer

30/100

Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt
Ingen hjelpemidler tillatt

Beregning av emnekarakter:
(Karakter/tallverdi del 1 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 2 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 3 • 0,10)
+ (Karakter/tallverdi del 4 • 0,40) + (Karakter/tallverdi del 5 • 0,30) = sum
Sum avrundes til nærmeste hele tall og gis karakteren som tilhører tallverdien.

Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering, samt kompetansebevis
utrykningskjøring (kode 160)
Emnekode:
Emne:

Semester:
Bygger på:

Semester:
Fagskolepoeng:
Arbeidsmengde:

Undervisningsspråk:
Undervisningssted

Arbeidskrav:

BRS2308
Praksis i beredskap,
Temaer:
forebygging og
nødalarmering, samt
kompetansebevis
utrykningskjøring (kode
160)
3
BRS1101, BRS1102,
BRS1103, BRS1104, BRS
1205, BRS1206, BRS1207
3
30
710 timer hvorav 102
timer selvstudie og 102
timer veiledning
Norsk
I et brann- og
redningsvesen og
nødalarmsentral
Obligatorisk deltagelse
(minst 90%
tilstedeværelse i praksis),
som må være godkjent
før skriftlig eksamen kan
gjennomføres. Se tabell
for ytterligere arbeidskrav
i praksis.

Kompetansebevis
utrykningskjøring (kode 160)
Få praktisk erfaring med
yrkesrollen innen
– Beredskap
– Forebyggende
arbeid
– Nødalarmering

Innhold
Bli kjent med brann- og redningsvesenets samfunnsoppdrag
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Variert og tilpasset opplæring gjennom ulike arbeidsmåter
Kommentar
Praksis i forebyggende avdeling
Praksis i 110- sentral
Praksis i beredskapsavdeling
Kompetansebevis utrykningskjøring (kode 160)

Varighet
5 uker
3 uker
9 uker
3 uker

Emnet forutsetter at studenten har tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter i første og andre
semester.
Læringsutbytte:
Kunnskaper:
Kandidaten:
 har kunnskap om feiernes utstyr og arbeidsmetoder og kjennskap til feiernes rolle i det
brannforebyggende arbeidet (K4)
Ferdigheter
Kandidaten:
 kan kartlegge risikoen til ulike brukergrupper og identifisere brannsikkerhetsutfordringer
og behov for iverksetting av hensiktsmessige forebyggende og konsekvensreduserende
tiltak (F4)
Generell kompetanse
Kandidaten:
 kan utveksle synspunkter med andre i brann- og redningsvesenet om fordeler og ulemper
med ulike brannsikringstiltak og delta i diskusjoner om valg av gode og hensiktsmessige
aktive og passive brannsikringstiltak (GK4)
 kan utføre forebyggende og konsekvensreduserende tiltak for å redusere brannrisikoen
for befolkningen spesielt og risikoutsatte grupper spesielt (GK2)
 kan bygge relasjoner med brannkonstabler og forebyggende personell i brann- og
redningsvesen med den hensikt å øke forståelsen for viktigheten av at alle avdelinger i
brann- og redningsvesenet bidrar i det brannforebyggende arbeidet (GK3)
 kan bygge relasjoner med personer hos andre samfunnsaktører som brann- og
redningsvesenet naturlig samarbeider med i det forebyggende arbeidet (GK3)
 kan planlegge og gjennomføre førstehjelpstiltak, alene eller som deltager i en gruppe i
tråd med etiske krav og retningslinjer for førstehjelp (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker som anvendes for å redde liv
ved ulykker i vann i tråd med rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker som anvendes ved
brannslokking i tråd med rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre egen rolle i organiseringen av skadesteder i tråd med
rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å
redde liv og helse ved redningsinnsatser i tråd med etiske retningslinjer og rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker for å redde liv samt slokke og
begrense branner gjennom røykdykkerinnsats i tråd med rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker som anvendes ved innsats
mot energikilder i kjøretøy, fartøy og bygninger i tråd med rutiner (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker for å begrense
skadene etter brann-, røyk- og vannlekkasjer i tråd med rutiner (GK1)
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kan utveksle synspunkter med fagfeller om risiko ved farlige stoffer og delta i diskusjoner
om utvikling av god arbeidspraksis for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier
(GK4)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av kart og geografiske informasjonssystemer i en
nødalarmsentral for brann (GK1)
 kan utveksle synspunkter med fagfeller om beslutningstaking i en nødalarmsentral for
brann og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 kan utveksle synspunkter med fagfeller om samhandling i en nødalarmsentral for brann
med meldingsmottakere og andre etater og delta i diskusjoner for å utvikle god
arbeidspraksis (GK4)
 kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt samhandling og beslutningstaking i team og
delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt intervjuteknikk, etikk og holdninger i en
nødalarmsentral for brann og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, rutiner og prosedyrer i en nødalarmsentral
for brann (GK1)
Undervisningsformer og læringsaktiviteter
I tredje semester skal studenten delta under veiledning i ordinær tjeneste og anvende og
videreutvikle tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra første studieår. Studentene skal også
gjennom litteraturstudier, erfaringsdeling og gruppediskusjoner. I tillegg kommer kjøreopplæring
(kode 160) ved en godkjent kjøreskole.
Arbeidskrav
Obligatorisk deltakelse (90 % tilstedeværelse i praksis), i tillegg til følgende arbeidskrav innenfor
henholdsvis beredskap, forebygging og nødalarmering:
Beredskap:
- Gjennomføring av førstehjelpstiltak under øvelse, samt refleksjon over brann- og
redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold for førstehjelpstiltak.
- Gjennomføring av redning i vann under øvelse, samt refleksjon over brann- og
redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for å redde liv ved ulykker
i vann.
- Gjennomføring av brannslokking under øvelse, samt refleksjon over brann- og
redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for brannslokking.
- Gjennomføring av egen rolle som brannkonstabel i organiseringen av skadesteder under
øvelse.
- Gjennomføring av redningsinnsatser med bruk av redningsutstyr, -metoder og -teknikker
under øvelse, samt refleksjon over brann- og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold
og etablert praksis for redningsinnsatser.
- Gjennomføring av røykdykkerinnsats med brannslokking og livredning under øvelse, samt
refleksjon over brann- og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis
for røykdykkerinnsats.
- Gjennomføring av innsats mot energikilder under øvelse, samt refleksjon over brann- og
redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for innsats mot
energikilder i kjøretøy, fartøy og bygninger.
- Gjennomføring av skadebegrensning etter brann- og vannlekkasjer, samt refleksjon over
brann- og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for å begrense
skadene etter brann- og vannlekkasjer.
- Vurdering av synspunkter, holdninger og etablert praksis i brann- og redningsvesenet
knyttet til HMS og risikoen ved farlige stoffer.
Forebygging:
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-

-

-

Beskrivelse og forklaring av feierens utstyr, arbeidsmetoder og rolle i det
brannforebyggende arbeidet.
Kartlegging av brannsikringstiltak som brukes innenfor et begrenset område i det aktuelle
brann- og redningsvesenet og erfaringer til de som jobber i brann- og redningsvesenet om
fordeler, ulemper, nytteverdi og hensiktsmessighet til ulike tiltak.
Kartlegging av risiko til ulike brukergrupper, hvilke utfordringer som er identifisert og
hvilke behov som er ansett hensiktsmessig å iverksette.
Refleksjon over utførelsen av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak for å
redusere brannrisikoen.
Kartlegging og vurdering av samarbeidet mellom beredskapspersonell og forebyggende
personell om hvordan brann- og redningsvesenet samlet sett bidrar i det
brannforebyggende arbeidet.
Vurdering av samarbeidet med en aktuell samfunnsaktør og hvordan dette bidrar inn i det
brannforebyggende arbeidet.

Nødalarmering:
- Bruke kart og geografiske informasjonssystemer på en effektiv måte i en nødalarmsentral
- Vurdering av hvordan beslutningstaking foregår i praksis i en nødalarmsentral.
- Kartlegging og vurdering av samhandlingen og beslutningstaking i team i en
nødalarmsentral.
- Vurdering av nødalarmsentralens prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for
intervjuteknikk.
- Refleksjon over etikk og holdninger i en nødalarmsentral.
- Gjennomføring av meldingsmottak og varsling ved bruk av utstyr, rutiner og prosedyrer i
en nødalarmsentral.
Samtlige arbeidskrav må være godkjent for å få vurdering i emnet, dvs. få vurdert om praksis er
bestått eller ikke bestått.
Beskrivelse av eksamen
Praksis i ordinær tjeneste i brann- og redningsvesen, samt nødalarmsentral, som innebærer
utførelse av arbeidsoppgaver i realistiske yrkessituasjoner. Karakteren er «Bestått» / «Ikke
bestått», og er en samlet vurdering av hele praksisperioden.
Vurdering
Del Eksamensform
1
Praksis

Varighet
17 uker

Vekt
100/100

Hjelpemidler
Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt

Praksisansvarlig i samarbeid med lærer fra fagskolen vurderer praksisgjennomføringen og
fastsetter karakteren til «Bestått» / «Ikke bestått».
I løpet av praksisperioden er det satt av 3 uker til øvelseskjøring i utrykningskjøring (kode 160), i
tillegg til de 17 uker med praksis i brann- og redningsvesen og nødalarmsentral. Vurdering av
øvelseskjøringen gjøres ikke av fagskolen, men i form av oppkjøring hos Statens Vegvesen.
Utgiftene til ett oppkjøringsforsøk dekkes av fagskolen, mens eventuelle øvrige forsøk må dekkes
av den enkelte student. Kode 160. Oppkjøring hos Statens Vegvesen. Ett forsøk dekkes av
Fagskolen, øvrige forsøk dekkes av studenten.
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Førerkort klasse C
Studentene skal få formell kompetanse for å kjøre klasse C i løpet av studiet. Det er satt av totalt 120
timer i studiet.

Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid
Emnekode:
Emne:
Semester:
Bygger på:
Fagskolepoeng:
Arbeidsmengde:

Undervisningsspråk:
Undervisningssted:
Arbeidskrav:

Vurdering/eksamen:

BRS2409
Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid
4
BRS2308
10
258 timer hvorav 66 timer
selvstudie og 17 timer
veiledning
Norsk
Tjeldsund
Obligatorisk oppmøte (minst
80% fremmøte), som må være
godkjent før skriftlig eksamen
kan gjennomføres.
Praktisk-metodisk eksamen
Digitale verktøy (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen
Loggføringsverktøy (10/100)
Prosjektoppgave ROS-analyse,
beredskapsanalyse og
beredskapsplan (20/100)
Prosjektoppgave Samarbeid
(20/100)
Prosjektoppgave For- og
etterarbeid øvelse (20/100)
Skriftlig eksamen (40/100)

Temaer:

Lovverk, Helhetlig ROSanalyse, beredskapsanalyse
og beredskapsplan,
Tverrfaglig, -etatlig og sektorielt
samfunnssikkerhetsarbeid,
Ledelse av innsatser og
håndtering av større kriser

Innhold
Lovverk
 Sivilbeskyttelsesloven, forskrift om kommunal beredskapsplikt, forskrift om industrivern,
brann- og eksplosjonsvernloven, dimensjoneringsforskriften, storulykkeforskriften,
helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid
mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap, forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen
Helhetlig ROS-analyse, beredskapsanalyse og beredskapsplan
Tverrfaglig, -etatlig og -sektorielt samfunnssikkerhetsarbeid
Ledelse av innsatser og håndtering av større kriser
 Taktisk ledelse (grunnprinsipper), enhetlig ledelse (ELS), den norske redningstjenesten,
krisehåndteringsverktøy (CIM, samband, etc.)
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Læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten:
 har kunnskap om lover, forskrifter og veiledninger som stiller krav til sikkerhet og
beredskap innenfor kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner (K1)
 kan oppdatere sin faglige kunnskap om samfunnssikkerhetsutfordringer fra Norges
offentlig utredninger (NOU), relevante rapporter, temaveiledninger og gjennom kontakt
med fagmiljøet innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K5)
 har kunnskap om metoder og prosesser for gjennomføring av helhetlig ROS-analyse som
anvendes innen samfunnssikkerhetsområdet (K2)
 har kunnskap om metoder og prosesser for gjennomføring av beredskapsanalyse og
utarbeidelse av beredskapsplaner (K2)
 har kunnskap om samarbeidsaktører og hvilke begreper, verktøy og metoder som
anvendes i samarbeid med andre samfunnssikkerhetsaktører (K2)
 har kunnskap om hvordan informasjon fra digitale verktøy som geografiske
informasjonssystemer, statistikk, internkontroll, krisehåndtering og saksbehandling kan
benyttes til forebygging og beredskap innen samfunnssikkerhetsområdet (K2)
 kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav til samvirke og behov for en
helhetlig tilnærming til forebygging og beredskap for å bidra til økt samfunnssikkerhet og
redusert sårbarhet i samfunnet (K3)
 kan vurdere eget arbeid med fokus på helhetstenkning rundt forebygging og beredskap i
forhold til gjeldende krav i regelverk (K3)
 har innsikt i egne utviklingsmuligheter basert på risikoforståelse og kompetanse innen
fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K7)
 har kunnskap om prinsippene for taktisk ledelse ved brann- og redningsinnsatser (K2)
 har kunnskap om prinsippene for enhetlig ledelse ved av brann- og redningsinnsatser (K2)
 har kunnskap om den norske redningstjenesten og beredskapsprinsippene (K1)
 har kunnskap om hvordan loggføringsverktøy kan benyttes til å rapportere og
dokumentere fra et skadested (K2)
 har kunnskap om krav til øvelser som stilles i lover og forskrifter innen fagområdet brann,
redning og samfunnssikkerhet (K1)
 har kunnskap om øvelsesbehov og -praksis i brann- og redningsvesenet, og hvilken
funksjon øvelsene har i relasjon til samvirkeaktører og den norske redningstjenesten som
helhet (K4)
Ferdigheter
Kandidaten:
 kan kartlegge og identifisere risiko og sårbarhet og behov for forebyggende og
konsekvensreduserende tiltak i forbindelse med gjennomføring av helhetlig ROS-analyse
(F4)
 kan kartlegge og identifisere beredskapsbehov ved hjelp av beredskapsanalyse (F4)
 kan reflektere over sin egen faglige utøvelse som brann- og redningspersonell i samarbeid
med andre samfunnssikkerhetsaktører, og justere denne under veiledning av relevante
fagpersoner (F2)
 kan gjøre rede for hvordan digitale verktøy for geografiske informasjonssystemer,
statistikk, internkontroll, krisehåndtering og saksbehandling kan benyttes til forebygging
og beredskap innen samfunnssikkerhetsområdet (F1)
 kan gjøre rede for hvordan loggføringsverktøyet kan benyttes til å rapportere og
dokumentere fra et skadested (F1)
 kan gjøre rede for valg av øvelsesformer basert på lov- og forskriftskrav og
beredskapsbehov avdekket gjennom beredskapsanalyse (F1)
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kan reflektere over rollen som brann- og redningspersonell og egen utøvelse som deltaker
i en samvirkeøvelse, samt justere denne under veiledning (F2)

Generell kompetanse
Kandidaten:
 kan utveksle synspunkter om risiko- og sårbarhetsforhold med andre innen fagområdet
brann, redning og samfunnssikkerhet, og delta i diskusjoner om valg av forebyggende og
konsekvensreduserende tiltak for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier innen
samfunnssikkerhetsområdet (GK4)
 kan planlegge og gjennomføre en beredskapsanalyse og utarbeide tilhørende
beredskapsplan alene og som deltaker i gruppe og i tråd med retningslinjer (GK1)
 kan bygge relasjoner med fagpersonell internt i brann- og redningsvesenet og med
fagpersonell fra andre samfunnssikkerhetsaktører, for å øke samfunnssikkerheten og
redusere sårbarheten (GK3)
 kan utveksle synspunkter med andre samfunnssikkerhetsaktører og delta i diskusjoner om
utvikling av god praksis for å fremme risikoforståelse hos ulike aktører og dermed bidra til
økt samfunnssikkerhet og redusert sårbarhet i samfunnet (GK4)
 kan utveksle synspunkter med fagpersonell rundt bruk av digitale verktøy for geografiske
informasjonssystemer statistikk, internkontroll, krisehåndtering og saksbehandling og
delta i diskusjoner knyttet til bruken av disse verktøyene til forebygging og beredskap
innen samfunnssikkerhetsområdet (GK4)
 kan planlegge og gjennomføre bruk av loggføringsverktøy for å rapportere og
dokumentere fra et skadested alene og som deltager i en gruppe og i tråd med rutiner
(GK1)
 kan planlegge og gjennomføre brann- og redningsoppgaver i øvelsessammenheng alene og
som deltaker i gruppe og i tråd med rutiner (GK1)
 kan utføre oppgaven som brann- og redningspersonell under en samvirkeøvelse for å
møte andre samvirkeaktørers øvelsesbehov (GK2)
Undervisningsformer
Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, praktiske øvelser på øvingsfelt
Arbeidskrav
Obligatorisk oppmøte (minst 80% fremmøte), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan
gjennomføres.
Beskrivelse av eksamen
Det er to praktisk- metodiske eksamener som gjennomføres i løpet av semesteret:
- Muntlig presentasjon om bruk av digitale verktøy (gjennomføres i grupper på 2 personer)
- Bruk av loggføringsverktøy (gjennomføres individuelt)
Begge praktisk- metodiske eksamener vurderes med «Bestått» / «Ikke bestått», og må begge være
bestått for å kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.
Det er tre prosjektoppgaver som gjennomføres i løpet av semesteret, og avsluttende skriftlig
skoleeksamen. Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 stykker, og omhandler
henholdsvis ROS-analyse, beredskapsanalyse og beredskapsplan (og sammenhengen mellom
disse), tverrfaglig, -etatlig og -sektorielt samarbeid, og for- og etterarbeid til praktisk
krisehåndteringsøvelse. Skriftlig eksamen er individuell og omhandler alle temaene i emnet.
Gradert karakter A - E / F (stryk) på både skriftlig eksamen og prosjektoppgavene.
Karakteren som fremkommer i vektingen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.
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Vurdering
Del
1
2
3

4
5
6

Eksamensform
Praktisk-metodisk eksamen;
digitale verktøy
Praktisk-metodisk eksamen;
loggføringsverktøy
Prosjektoppgave: ROS-analyse,
beredskapsanalyse og
beredskapsplan
Prosjektoppgave: Samarbeid

Varighet
30 min

Vekt
10/100

Hjelpemidler
Digitale verktøy

20 min

10/100

Loggføringsverktøy

1 mnd

20/100

Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt

1 mnd

20/100

Prosjektoppgave: For- og
etterarbeid øvelse
Skriftlig eksamen

1 mnd

20/100

3 timer

40/100

Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt
Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt
Ingen hjelpemidler tillatt

Beregning av emnekarakter:
(Karakter/tallverdi del 1 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 2 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 3 • 0,20)
+ (Karakter/tallverdi del 4 • 0,20) + (Karakter/tallverdi del 5 • 0,20) + (Karakter/tallverdi del 6 •
0,40) = sum
Sum avrundes til nærmeste hele tall og gis karakteren som tilhører tallverdien.

Systematisk erfaringslæring
Emnekode:
Emne:
Semester:
Bygger på:
Fagskolepoeng:
Arbeidsmengde:
Undervisningsspråk:
Undervisningssted:
Arbeidskrav:

Vurdering/eksamen:

BRS2410
Systematisk erfaringslæring
4
BRS2308
10 (6 uker)
258 timer hvorav 65 timer
selvstudie og 13 timer veiledning
Norsk
Tjeldsund
Obligatorisk oppmøte (minst 80%
fremmøte), som må være godkjent
før skriftlig eksamen kan
gjennomføres.
Praktisk-metodisk eksamen;
Instruksjon (10/100)
Praktisk-metodisk eksamen; Øvelse
(10/100)
Prosjektoppgave; Evalueringsarbeid
(30/100)
Prosjektoppgave; Læring og
kunnskapsutvikling (20/100)
Muntlig eksamen (30/100)

Temaer:

Evalueringsarbeid,
Læring og
kunnskapsutvikling på
individ- og
organisasjonsnivå,
Instruktørrollen,
Øvelsesplanlegging og
–gjennomføring på
lagsnivå (spillbord,
case, funksjonsøvelser,
o.l.)

Innhold
Evalueringsarbeid
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 Evaluering av forebyggende arbeid, evaluering av innsatser, evaluering av branner
Læring og kunnskapsutvikling på individ- og organisasjonsnivå
 Individuell læring, organisatorisk læring, kunnskapsutvikling, forbedring av praksis, BRIS,
o.l.
Instruktørrollen
 Planlegge og gjennomføre enkle instruksjoner på individ- og gruppenivå
Øvelsesplanlegging og -gjennomføring på lagsnivå (spillbord, case, funksjonsøvelser, o.l.)
 Planlegge og gjennomføre mindre øvelser på lagsnivå (spillbord, case, funksjonsøvelser
o.l.)
Læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten:
 har kunnskap om evalueringsmetoder, -prosesser og -verktøy som anvendes innen
fagområdet brann, redning- og samfunnssikkerhet (K2)
 kan vurdere eget arbeid ved brann- og redningsinnsatser i forhold til gjeldende prosedyrer,
normer og krav i regelverk (K3)
 har kunnskap om metoder og prosesser for læring på individ- og organisasjonsnivå innen
fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K2)
 har kunnskap om metoder, prosesser og verktøy for innsamling og deling av erfaringsdata
innen fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet på nasjonalt nivå (K2)
 har kunnskap om metoder, prosesser og hjelpemidler som anvendes ved planlegging og
gjennomføring av instruksjoner på individ- og gruppenivå (K2)
 har kunnskap om metoder, prosesser og hjelpemidler som anvendes ved planlegging og
gjennomføring av øvelser på individ- og gruppenivå (K2)
Ferdigheter
Kandidaten:
 kan gjøre rede for valg av evalueringsmetode for å evaluere henholdsvis forebyggende
arbeid og innsatser (F1)
 kan kartlegge forebyggende og beredskapsmessige situasjoner og gjennom evaluering
identifisere læringspunkter og behov for iverksetting av forbedringstiltak (F4)
 kan reflektere over evaluering av eget arbeid ved brann- og redningsinnsatser og justere
denne under veiledning (F2)
 kan gjøre rede for valg av læringsmetoder for læring på individ- og organisasjonsnivå innen
fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (F1)
 kan finne og henvise til nasjonale erfaringsdata og vurdere relevansen for forebygging og
beredskap i eget brann- og redningsvesen (F3)
 kan reflektere over egen utøvelse som instruktør og justere denne under veiledning (F2)
 kan gjøre rede for valg av metode ved øvelsesplanlegging og øvelsesgjennomføring (F2)
Generell kompetanse
Kandidaten:
 kan planlegge og gjennomføre evaluering av forebyggende arbeid og innsatser alene og
som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)
 kan planlegge og gjennomføre evaluering av eget arbeid ved brann- og redningsinnsatser
alene og som deltaker i gruppe (GK1)
 kan bidra til organisasjonsutvikling innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet
gjennom implementering av læringspunkter og forbedringstiltak (GK5)
 kan utveksle synspunkter med fagpersonell innen fagområdet brann, redning og
samfunnssikkerhet og delta i diskusjoner om hvordan læringspunkter og forbedringstiltak
kan bidra til utvikling av god arbeidspraksis (GK4)
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kan planlegge og gjennomføre instruksjoner på individ- og gruppenivå alene og som
deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)
kan planlegge og gjennomføre øvelser på individ- og gruppenivå alene og som deltaker i
gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer (GK1)

Undervisningsformer
Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, instruksjonstrening i vognhall,
øvelsesplanlegging og -gjennomføring på øvingsfelt
Arbeidskrav
Obligatorisk oppmøte (minst 80% fremmøte), som må være godkjent før skriftlig eksamen kan
gjennomføres.
Beskrivelse av eksamen
Det er to praktisk- metodiske eksamener som gjennomføres i løpet av semesteret:
- Planlegge og gjennomføre instruksjon (gjennomføres individuelt)
- Planlegge og gjennomføre øvelse på lagsnivå (gjennomføres i grupper på 4 personer)
Begge praktisk- metodiske eksamener vurderes med «Bestått» / «Ikke bestått», og må begge være
bestått for å kunne gå opp til avsluttende muntlig eksamen.
Det er to prosjektoppgaver som gjennomføres i løpet av semesteret, og avsluttende muntlig
eksamen. Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 stykker, og omhandler henholdsvis
evalueringsarbeid (forebyggende og operativ beredskap, samt evaluering av branner) og læring og
kunnskapsutvikling på individ- og organisasjonsnivå. Muntlig eksamen er individuell og omhandler
alle temaene i emnet.
Gradert karakter A - E / F (stryk) på både muntlig eksamen og prosjektoppgavene.
Karakteren som fremkommer i vektingen, oppgis som emnekarakter på vitnemålet.
Vurdering
Del
1
2
3
4
5

Eksamensform
Praktisk-metodisk eksamen;
instruksjon
Praktisk-metodisk eksamen;
øvelse
Prosjektoppgave:
Evalueringsarbeid
Prosjektoppgave: Læring og
kunnskapsutvikling
Muntlig eksamen

Varighet
30 min

Vekt
10/100

2 timer

10/100

2 mnd

30/100

1 mnd

20/100

30 min

30/100

Hjelpemidler
Alt relevant utstyr for
gjennomføring tillatt
Alt relevant utstyr for
gjennomføring tillatt
Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt
Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt
Ingen hjelpemidler tillatt

Beregning av emnekarakter:
(Karakter/tallverdi del 1 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 2 • 0,10) + (Karakter/tallverdi del 3 • 0,30)
+ (Karakter/tallverdi del 4 • 0,20) + (Karakter/tallverdi del 5 • 0,30) = sum
Sum avrundes til nærmeste hele tall og gis karakteren som tilhører tallverdien.
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Fordypning
Emnekode:
Emne:
Semester:
Bygger på:
Fagskolepoeng:
Arbeidsmengde:
Undervisningsspråk:
Undervisningssted:
Arbeidskrav:

Vurdering/eksamen:

BRS2411
Fordypning
4
xx
10 (6 uker)
250 timer hvorav 200 timer selvstudie
og 19 timer veiledning
Norsk
Tjeldsund
To arbeidskrav som gjennomføres i
begynnelsen av semesteret:
1. Obligatorisk deltagelse på
dagskurs i prosjektarbeid
(metoder og prosesser for
gjennomføring av prosjekt)
2. Obligatorisk deltagelse på
skrivekurs (skriveteknikker,
uttrykksformer, søkeverktøy,
kildehenvisning og
rapportutforming)
Begge arbeidskravene vurderes med
"Godkjent"/ "Ikke godkjent", og må
begge være godkjent for å kunne levere
prosjektrapporten som eksamen.
Prosjektrapport med muntlig
presentasjon/eksaminasjon (100/100)

Tema:

Fordypningsoppgave

Innhold
Fordypningsoppgave om selvvalgt aktuelt tema innen fagområdet brann, redning og
samfunnssikkerhet, gjennomført som prosjektoppgave
Læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten:
 har kunnskap om aktuelle problemstillinger og utfordringer innen fagområdet brann,
redning og samfunnssikkerhet (K4)
 kan oppdatere sin kunnskap innen selvvalgt aktuelt tema innenfor fagområdet brann,
sikkerhet og samfunnssikkerhet (K5)
 har kunnskap om begreper og teorier som anvendes innen et selvvalgt tema innenfor
fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K1)
 har kunnskap om metoder og prosesser for å gjennomføre et prosjekt for å undersøke i
dybden et tema innen brann, redning og samfunnssikkerhet (K2)
 har kunnskap om søkeverktøy, skriveteknikker, uttrykksformer, kildehenvisning og
rapportutforming i forbindelse med prosjektarbeid innen brann, redning og
samfunnssikkerhet (K2)
 har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen et aktuelt tema innen fagområdet brann,
redning og samfunnssikkerhet (K7)
Ferdigheter
Kandidaten:
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kan redegjøre for sine valg av metode og prosess for å undersøke i dybden et aktuelt tema
innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (F1)
kan reflektere over sin egen faglige utøvelse ved prosjektarbeid, og justere denne under
veiledning (F2)
kan finne og henvise til informasjon og fagstoff om et selvvalgt tema og vurdere
relevansen for en aktuell problemstilling og utfordring innen brann-, rednings- og
samfunnssikkerhetsområdet (F3)
kan kartlegge en aktuell problemstilling og utfordring innenfor fagområdet brann, redning
og samfunnssikkerhet, med vekt på forebygging og konsekvensreduserende tiltak (F4)

Generell kompetanse
Kandidaten:
 kan planlegge og gjennomføre en undersøkelse av problemer og utfordringer for et
selvvalgt aktuelt tema innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (GK1)
 Kan planlegge og gjennomføre et prosjekt alene og som deltager i gruppe i tråd med etiske
krav og retningslinjer innen brann, redning og samfunnssikkerhet med løsningsalternativer
for en selvvalgt problemstilling i et aktuelt selvvalgt tema (GK1)
 kan utveksle synspunkter med andre studenter, fagfeller og veiledere om problemer,
utfordringer og løsningsalternativer for et selvvalgt aktuelt tema, og delta i diskusjoner om
utvikling av god arbeidspraksis innen temaet (GK4)
 kan bidra til organisasjonsutvikling innen brann, redning og samfunnssikkerhet basert på
funn om utfordringer og løsningsalternativer for en selvvalgt problemstilling for et
selvvalgt tema (GK5)
Undervisningsformer
Prosjektarbeid i gruppe, forelesning, veiledning
Arbeidskrav
Følgende arbeidskrav gjennomføres i begynnelsen av semesteret:
 Obligatorisk deltakelse på dagskurs i prosjektarbeid (metoder og prosesser for
gjennomføring av prosjekt).
 Obligatorisk deltakelse på skrivekurs (skriveteknikker, uttrykksformer, søkeverktøy,
kildehenvisning og rapportutforming).
Begge arbeidskravene vurderes med «Godkjent» / «Ikke godkjent», og må begge være godkjent
for å kunne levere prosjektrapporten.
Beskrivelse av eksamen
Gjennomføres som prosjektoppgave i grupper på 2 personer. Prosjektoppgaven skal resultere i en
rapport som inneholder beskrivelse og begrunnelse for valgt problemstilling, oppdatert
informasjon og teori relevant for problemstillingen, metode og fremgangsmåte for arbeidet med
problemstillingen, utfordringer og løsningsforslag for problemstillingen, samt anbefalinger til
hvordan løsningsforslagene kan bidra til utvikling og forbedring innen brann, redning og
samfunnssikkerhet.
I tillegg til prosjektrapporten er det en muntlig presentasjon av oppgaven som varer i 20 minutter,
etterfulgt av 10 minutter eksaminasjon.
Karakteren er en samlet vurdering av prosjektrapporten og den muntlige
presentasjonen/eksaminasjonen. Gradert karakter A - E / F (stryk).
Vurdering
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Del
Prosjektrapport med muntlig
presentasjon/eksaminasjon

Varighet Vekt
6 uker
100/100 Alle trykte og skrevne
hjelpemidler tillatt

39

