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KAPITTEL  

1  
Om utdanningen 

Toårig fagskoleutdanning for brann- og redningspersonell ble besluttet av regjeringen i 

2015, med bakgrunn i anbefalingen i NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer 

hvor behovet for ny utdanning ble oppsummert ved at:  

 

[…] "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." 

 

I tildelingsbrev fra JD datert 23. desember 2019 ble Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB) gitt i oppgave å etablere en fagskole for brann- og 

redningspersonell. 
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FAGSKOLEUTDANNINGENS NAVN: BRANN, REDNING OG SAMFUNNSSIKKERHET 

• Toårig fagskoleutdanning, fire semestre på heltid 

• Nivå 5.2 i NKR 

• 120 studiepoeng 

• Gjennomført og bestått studie gir høyere fagskolegrad 

 

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 beredskap, forebygging 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.  

Opplæring for personell i brann- og redningsvesenet frem til oppstart av fagskolen har vært 

fagspesifikk og inndelt i tre fagretninger; beredskap, nødalarmsentraloperatør (110-operatør) og 

forebyggende personell. Opplæringen har vært kursbasert og ikke en del av det offentlige 

skolesystemet. Opplæring som brannkonstabel i heltids brann- og redningsvesen har tradisjonelt vært 

en kursbasert etatsutdanning. Opplæringen innebar at man først ble ansatt i et brann- og redningsvesen 

hvor man gjennomgikk en toårig systematisk internopplæring under veiledning, og med oppfølging fra 

lokal brannsjef. Opplæringen ble avsluttet med et åtte ukers grunnkurs brannkonstabel (teori/praksis) i 

regi av Norges brannskole (NBSK)1. I 2022 endret NBSK navn til Brann- og redningsskolen (Brsk). 

Brsk gjennomfører også lederkurs (A, B, C, D, E) og administrerer kurs for deltidsorganiserte brann- 

og redningsvesen.    

Tidligere har kravene for å bli operatør på 110-sentral vært at man skal ha gjennomført yrkesutdanning 

som brannkonstabel (grunnkurs) i tillegg til beredskapsutdanning trinn I og yrkesutdanning for operatør 

på 110-sentral.  

 

1 Fra 2022: Brann- og redningsskolen (Brsk) 

1.1  
OM FAGSKOLEN 

1.2  
BAKGRUNN, FORMÅL OG YRKESMULIGHETER 
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I Brann- og redningsvesenforskriften2 fra mars 2022, er kravene for å bli operatør på 110-sentral noe 

endret til at man skal ha gjennomført yrkesutdanning i samsvar med kursplan for operatør innen to år 

fra tilsetting, og ha enten:  

• Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel heltid og kurs for utrykningsleder deltid 

• Gjennomført forberedende yrkesutdanning i samsvar med kursplan for personell som ikke har 

brann- og redningsfaglig utdanning 

Fullført og bestått fagskoleutdanning ved Brann- og redningsskolen vil kvalifisere for å jobbe som 

operatør på en 110-sentral. For å bli ansatt i en 110-sentral er det krav til at arbeidstakeren er 

sikkerhetsklarert.  

For forebyggende personell har kravene tidligere vært at man skal ha gjennomført 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. 

I Brann- og redningsvesenforskriften fra 2022, er kravene noe endret til at personell med oppgaver 

innen brannforebygging skal ha gjennomført yrkesutdanning i samsvar med kursplan for forebyggende 

brannvern innen to år fra ansettelse, og ha enten  

• Universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå 

• Yrkesutdanning for brannkonstabel heltid og kurs for utrykningsleder deltid 

• Fagutdanning i samsvar med læreplan fastsatt for personell som skal utføre feiing og tilsyn 

med fyringsanlegg 

• Annen relevant fagskole- eller fagutdanning 

For å jobbe med forebyggende oppgaver i brann- og redningsvesenet, vil det, selv etter oppstart av 

fagskoleutdanningen, være mulig å bli ansatt med annen bakgrunn enn fagskolestudiet. 

For å møte fremtidens utfordringer og et endret risikobilde med flere og mer komplekse oppgaver, er 

det behov for en mer helhetlig utdanning for brann- og redningspersonell enn den tidligere 

differensierte kursbaserte opplæringsmodellen gir. Fagskolestudiet Brann, redning og 

samfunnssikkerhet ved Brann- og redningsskolen integrerer de tre tradisjonelle fagretningene 

beredskap, forebygging og nødalarmering i en felles toårig grunnutdanning for heltidspersonell i brann- 

og redningsvesenet. Studiet vil være eneste kvalifiserende utdanning for å jobbe som heltids 

brannkonstabel i beredskap. Kravet vil ikke ha tilbakevirkende kraft. De som har yrkesutdanning som 

brannkonstabel som gjelder frem til oppstart av fagskolestudiet, vil fortsatt kunne utøve sitt yrke innen 

den respektive fagretningen.  

Navnet på utdanningen gjenspeiler læringsutbyttet og innholdet som utdanningen gir.  

 

2 Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene 
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Betegnelsen brann ivaretar det historiske, gjenkjennbare og er et innarbeidet navnebruk i dagens 

organisasjoner og i befolkningen. Brann- og redningsvesenet er kommunenes innsatsstyrke ved brann, 

derfor videreføres navnet i utdanningen.  

Redning synliggjør at brann- og redningsvesenet ikke bare driver brannslokking, men at det har skjedd 

en dreining i oppgavene fra kun brannslokking til flere, mer komplekse redningsoppgaver som 

samfunnet forventer at kommunen gjennom brann- og redningsvesenet skal utføre.  

Samfunnssikkerhet ivaretar integreringen mellom beredskap, forebygging og nødalarmering. Begrepet 

synliggjør en utvidelse av dagens oppgaver og kompetanse, blant annet innenfor risikovurderinger og 

analyser. Begrepet samfunnssikkerhet dekker helheten som denne utdanningen gir og synliggjør at det 

er et skille mellom tidligere opplæring og fagskoleutdanningen.  

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.3 Et større mangfold i brann- og 

redningsvesenet vil kunne bidra til å opprettholde et allerede godt omdømme blant befolkningen, og 

styrke rekrutteringsgrunnlaget til brann- og redningsvesenet. Fagskoleutdanningen for Brann, redning 

og samfunnssikkerhet er en åpen, offentlig utdanning som vil kunne bidra til økt mangfold i brann- og 

redningsvesenet, både hva gjelder kjønn, etnisitet og kompetanse.  

Formålet med fagskoleutdanning 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. 

Fagskolen skal utdanne personell som kan gå direkte inn i stillinger i heltids brann- og redningsvesen 

for å kunne utføre oppgaver innen beredskap, forebygging og nødalarmering. 

Utdanningen vil også gi bedre forutsetninger for å løse krav og forventninger samfunnet har til brann- 

og redningsvesenet. Den vil kunne gjøre brann- og redningsvesenet mer rustet til å møte fremtidens 

utfordringer og bedre forberedt på å møte det uforutsette.  

Etter fullført og bestått utdanning kan man jobbe med oppgaver innen beredskap, forebygging og 

nødalarmering. Utdanningen kvalifiserer til å jobbe som heltids brannkonstabel og 110-operatør.  

 

  

 

3 NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer, s.11 
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Kurssenteret ved Brann- og redningsskolen vil fortsatt tilby kursbasert ledelsesutdanning etter dagens 

etatsmodell. Denne ledelsesutdanningen består av et ti-ukers utrykningslederkurs (Ledelse trinn A, B 

og C). I tillegg tilbyr kurssenteret fire-ukers kurs for innsatsledere og brannsjefer (ledelse trinn D), og 

et 40-timers kurs for operative ledere i brann- og redningsvesenet (ledelse trinn E). Disse kursene 

gjennomføres etter tiltredelse i den aktuelle stillingen. 

Etter fullført fagskoleutdanning er det mulig å ta videre utdanning på høgskole eller universitet. 

Handelshøgskolen Innlandet tilbyr blant annet etter- og videreutdanning i Risiko, sårbarhet og 

beredskap, som gir 30 studiepoeng og er et samlingsbasert deltidsstudium.  

Innenfor fagområdet brann og sikkerhet er blant annet følgende bachelorgradsutdanninger aktuelle: 

• Branningeniør – Høgskulen på Vestlandet 

• Internasjonal beredskap (bachelor) – UiT Norges arktiske universitet 

• Samfunnssikkerhet og miljø (bachelor) – UiT Norges arktiske universitet 

• Bachelor i Beredskap og krisehåndtering – Høgskolen i Innlandet 

• Byplanlegging og samfunnssikkerhet (bachelor) – Universitetet i Stavanger 

Etter bachelorutdanning er det også mulig å studere videre til mastergrad. Følgende 

mastergradsutdanninger er aktuelle innenfor brann og sikkerhet: 

• Master i Brannsikkerhet – Høgskulen på Vestlandet 

• Beredskap og kriseledelse (master) – Nord universitet 

• Samfunnssikkerhet (master) - UiT Norges arktiske universitet 

• Samfunnssikkerhet (master) – Universitetet i Stavanger 

• Master in Risk Analysis – Universitetet i Stavanger 

• Helse, miljø og sikkerhet (masterprogram) – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Man kan ta videre utdanning på høgskole eller universitet innenfor andre fagområder enn brann og 

sikkerhet, da fullført fagskoleutdanning i Brann, redning og samfunnssikkerhet gir generell 

studiekompetanse, jf. fagskoleforskriften § 7, andre ledd. 

  

1.3  
VIDERE UTDANNINGSMULIGHETER 



STUDIEPLAN  

BRANN, REDNING OG SAMFUNNSSIKKERHET  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 9 

 

 

  

KAPITTEL  

2  
Opptak 

Reglene om opptak til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet ved Brann- 

og redningsskolen følger rammene fastsatt i fagskoleloven. I tråd med fagskoleloven § 

16, og fagskoleforskriften kapittel 2, er hovedkravet for opptak til fagskolen at søkeren 

har bestått videregående opplæring på nivå 4 jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

livslang læring (NKR). I tillegg vil også kandidater som ikke har bestått videregående 

opplæring kunne søke, forutsatt at de er 23 år eller eldre i opptaksåret, og at de kan vise 

til likeverdig realkompetanse.  

Det er tett kobling mellom fagskolestudiet ved Brann- og redningsskolen og den senere 

yrkesutførelsen. Studentene skal under utdanningen ha praksis og må derfor også 

tilfredsstille krav som gjelder for yrkesutførelsen. Kravene vil bli regulert i brann- og 

eksplosjonsvernloven, og må også oppfylles for å få opptak til fagskolestudiet.  
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Søknad til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet registreres gjennom Samordna opptak. 

Opptaket til fagskolen baserer seg på til enhver tid gjeldende frister som kommer frem på Samordna 

opptaks nettsider. Brann- og redningsskolen forholder seg til følgende frister4 for opptak i 2023:  

• 1. februar: Åpning av søknad 

o Søkere får tilgang på informasjon om studietilbudet og vil fra dette tidspunktet kunne 

begynne å registrere søknad. Frem til søknadsfristen står søkeren fritt til å gjøre 

endringer, samt laste opp ny dokumentasjon. 

• 1. mars: Søknadsfrist og frist for å laste opp dokumentasjon 

o Brann- og redningsskolen har søknadsfrist 1. mars for å få tilstrekkelig tid til å 

gjennomføre testdager.  

• Ca. 20. mars: Kvalifiserte søkere kan bestille time til testdager 

o Time til testdager hos opptakssted bestilles av søker.  

• Ca. 3. april til ca. 17. mai: Gjennomføring av testdager 

o De første kandidatene innkalles med én ukes frist, de neste med to uker etc.  

• 24. mai: Svar på søknad 

o Søkere har krav på svar på søknaden 24. mai.  

• 25 mai: Tilgjengeliggjøring av ledige studieplasser 

o Ved ledige studieplasser, vil fagskolen gjøre disse tilgjengelig.  

• 31. mai: Søknad til ledige studieplasser 

o Søkere kan søke på ledige studieplasser.  

• 1. juni: Svarfrist for søker 

o Søkere må takke ja innen denne dato for å beholde tilbudt studieplass og ventelisteplass. 

• 2. juni: Suppleringsopptak for høstsemester 

o Søkere på venteliste kan fra dette tidspunktet bli tilbudt studieplass gjennom 

suppleringsopptak.  

• Uke 34: Frist for etterfyllingsopptak for høstsemester 

o Fagskolen gjennomfører fortløpende etterfyllingsopptak dersom man opplever frafall av 

søkere som har takket ja til studietilbud, men trekker seg innen to uker etter studiestart. 

• Uke 5 påfølgende år: Frist for etterfyllingsopptak for vårsemester 

o Fagskolen gjennomfører fortløpende etterfyllingsopptak dersom man opplever frafall av 

søkere som har takket ja til studietilbud, men senere trekker seg innen to uker etter 

studiestart. 

 

 

4 Enkelte av datoene kan variere noe fra år til år, avhengig av helligdager og helg. Søker må selv holde seg 

oppdatert på Brann- og redningsskolens og Samordna opptaks nettsider om endelige frister. 

 

2.1  
OPPTAKSFRISTER 
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2.1.1  

SØKEREN 

Søkeren er ansvarlig for innsending av dokumentasjon på kompetanse i forbindelse med opptak, samt 

øvrig dokumentasjon som er relevant for studiet, deriblant helseattest, politiattest og bevis på førerett 

klasse B. Dokumentasjonen som skal sendes inn, avhenger av hvilket grunnlag søkeren søker på. Det 

stilles enten krav om fremlegg av vitnemål som dokumenterer at søkeren har bestått et 

utdanningsprogram spesifisert i opptaksgrunnlaget for fagskolen, eller, ved realkompetanse, forventes 

det at søkeren fremlegger dokumentasjon på likeverdig kompetanse som det formelle 

opptaksgrunnlaget til fagskolen.  

Videre er søkeren selv ansvarlig for å følge status på søknaden, holde seg oppdatert om frister samt 

bekoste reise og losji i forbindelse med avvikling av testdager.  

2.1.2  

SAMORDNA OPPTAK 

Registrering, mottak av søknader og søknadsbehandling, samt formidling av resultat (innvilget eller 

avslått søknad) skjer gjennom Samordna opptak. Søkerne logger selv inn via Samordna opptak for å 

søke, og vil i samme grensesnitt følge status på sin søknad. 

2.1.3  

BRANN- OG REDNINGSSKOLEN 

Brann- og redningsskolen er ansvarlig for behandling av søknader, innkalling til testdager, å arrangere, 

overvåke og vurdere resultater fra testdager, samt rangering av søkere. 

Videre gjøres det en vurdering av vandel i opptaket. Vandel vurderes på bakgrunn av innsendt 

uttømmende politiattest. Ut fra denne skal det vurderes om kandidatens vandel faller innenfor 

forhåndsdefinerte rammer. Fagskolen er ansvarlig for å utføre denne vurderingen. 

Opptakskravene til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet er beskrevet under. 
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Fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet ved Brann- og redningsskolen er en 

grunnutdanning for heltids brann- og redningspersonell. Det stilles krav til personellets kvalifikasjoner 

med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 18 a.  

Krav til kvalifikasjoner: 

    Brann- og redningspersonell skal ha de kvalifikasjonene som er nødvendige for å 

kunne ivareta brann- og redningsvesenets oppgaver på en forsvarlig måte.  

  Departementet kan gi forskrift om krav til kvalifikasjoner og krav til hvilken utdanning 

som kreves for å arbeide som brann- og redningspersonell i kommunene. 

Med hjemmel i fagskoleforskriften § 7 fjerde ledd er det stilt spesielle opptakskrav knyttet til 

utdanningsprogram.  

Gitt studiets karakter og det yrket man skal utøve må det også stilles krav til opptak med hjemmel i 

brann- og eksplosjonsvernloven for å ha nødvendige forutsetninger for å kunne oppfylle krav etter 

annet regelverk.  Kravene er en forutsetning for å kunne delta på studiet, herunder for å kunne 

gjennomføre praksisperioden. Kravene fremgår av forskrift om opptak, studier og eksamen ved 

fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet og hjemles i fagskoleforskiften § 7 fjerde ledd og 

brann- og eksplosjonsvernloven § 18 d. § 18 d stiller krav til søkere om å fremlegge uttømmende 

politiattest, at søkere må ha god vandel, at søkere må gjennomføre helseundersøkelse/oppfylle 

helsekrav og oppfylle andre krav som er nødvendige for å gjennomføre utdanningen og senere utøve 

yrket.   

Krav som må oppfylles etter arbeidsmiljøregelverket og vegtrafikkregelverket er det gitt utfyllende 

bestemmelser om i følgende forskrifter:     

• Forskrift 12. juni 2009 nr. 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for 

utrykningskjøring (utrykningsforskriften) § 6  

• Forskrift av 1. oktober 2004 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. 

(trafikkopplæringsforskriften) 

• Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 

• Forskrift 12. juni 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 

tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-23  

 

 

2.2  
OPPTAKSKRAV 
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Søkere til fagskoleutdanningen må oppfylle spesielle opptakskrav i form av spesifiserte 

utdanningsprogram fastsatt av styret med hjemmel i fagskoleforskriften § 7 fjerde ledd. 

For å kvalifisere for opptak til fagskolen må søkere også oppfylle krav for å ha nødvendige 

forutsetninger for å kunne gjennomføre utdanningen og senere utøve yrket. 

Styret ved Brann- og redningsskolen har vedtatt en egen forskrift, med hjemmel i brann- og 

eksplosjonsvernloven § 18 d. 

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet som 

gir utfyllende bestemmelser om opptakskravene:  

• Fullført og bestått videregående opplæring med et av de spesifiserte utdanningsprogram eller 

spesifiserte yrkesfaglige utdanningsprogram som kvalifiserer til opptak 

• Helsekravene for utrykningskjøring, jf. forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse 

for utrykningskjøring, jf. forskrift 12. juni 2009 nr. 637 om krav til opplæring, prøve og 

kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) § 6   

• Helsekravene for røyk- og kjemikaliedykker, jf. forskrift 12. juni 2011 nr. 1357 om utførelse av 

arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-

23    

• Hatt førerett klasse B uavbrutt i minst to år ved studiestart 

• Krav til god vandel 

• Bestå fysiske tester for å oppfylle krav som er nødvendige for å kunne gjennomføre 

utdannelsen og å utøve yrket  

 

  

2.3  
SPESIELLE OPPTAKSKRAV ETTER FAGSKOLELOVEN 

OG BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN 
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2.3.1  

SPESIFISERTE UTDANNINGSPROGRAM SOM GIR GRUNNLAG FOR OPPTAK 

Enten spesifiserte studieforberedende utdanningsprogram eller spesifiserte yrkesfaglige 

utdanningsprogram kvalifiserer til opptak på fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet.   

Søker må ha fullført og bestått videregående opplæring med enten et av følgende studieforberedende 

utdanningsprogram eller et av følgende yrkesfaglige utdanningsprogram med angitt programområde og 

tilhørende fag-/svennebrev/yrkeskompetanser.  

Studieforberedende utdanningsprogram som kvalifiserer til opptak: 

• Idrettsfag 

• Medier og kommunikasjon 

• Studiespesialisering  

• Musikk, dans og drama 

• Kunst, design og arkitektur 

• Naturbruk (studieforberedende) 

Yrkesfaglige utdanningsprogram med programområder og tilhørende fag-

/svennebrev/yrkeskompetanser som kvalifiserer til opptak: 

Utdanningsprogram Programområde Fag-/svennebrev 

Bygg- og anleggsteknikk 

(27) 

Anleggsgartner Anleggsgartner 

Anleggsteknikk Anleggsmaskinfører 

Anleggsrørlegger 

Asfaltør 

Banemontør 

Brønnborer fastland 

Fjell- og bergverksarbeider 

Vei- og anleggsfagarbeider 

Veidrift og 

veivedlikeholdsarbeider 

Betong og mur Betongfagarbeider 

Murer og flislegger 
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Klima, energi og miljøteknikk 

(tidligere ventilasjon, membran og 

taktekking) 

Isolatør 

Tak- og membrantekker 

Blikkenslager 

Overflateteknikk Industrimaler 

Maler 

Rørlegger (tidligere rør) Rørlegger 

Treteknikk Snekker 

Fagoperatør i trelast og 

limtreproduksjon 

Tømrer Tømrer 

Brannforebygger (S) (tidligere 

feierfaget) 

Brannforebygger (tidligere 

feier) 

Byggdrifterfaget (S) Byggdrifter  

Byggmontasjefaget (S) Byggmontør 

Glassfaget (S) Glassfagarbeider 

Renholdsoperatørfaget (S) Renholdsoperatør 

Steinfaget (S) Steinfagarbeider 

Stillasbyggerfaget (S) Stillasbygger 

 

Elektro- og datateknologi 

(25) 

Automatisering Automatiker 

FU-operatør 

Låsesmed 

Tavlemontør 

Vikler 

Datateknologi og elektronikk Dataelektroniker 
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Romteknolog (Y) 

Optroniker 

Produksjonselektroniker 

Drone Droneoperatør 

Elenergi og ekom Skipselektriker 

Elektriker 

Elektroreparatør 

Energimontør 

Energioperatør 

Heismontør 

Signalmontør 

Telekommunikasjonsmontør 

Togelektriker 

Flyfag Avioniker 

Flymotormekaniker 

Flystrukturmekaniker 

Flysystemmekaniker 

Kulde, varmepumpe og 

ventilasjonsteknikk (tidligere 

ventilasjon- og kuldeteknikk) 

Kulde- og varmepumpetekniker 

Ventilasjonstekniker 

 

Helse- og oppvekstfag (4) Ambulansefag Ambulansearbeider 

Barne- og ungdomsarbeiderfag Barne- og ungdomsarbeider 

Helsearbeiderfag Helsefagarbeider 

Portør 
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Håndverk, design og 

produktutvikling (3) 

Båtbygger Komposittbåtbygger 

Trebåtbygger 

Smed Smed 

 

Informasjonsteknologi og 

medieproduksjon (2) 

Informasjonsteknologi IT-driftstekniker 

IT-utvikler 

 

Naturbruk (10) Fiske og fangst Fisker 

Landbruk og gartnernæring Agronom (Y) 

Gartner 

Reindrift Fagarbeider i reindriftsfaget 

Skogbruk Skogsoperatør 

Akvakultur Fagoperatør i akvakultur 

Driftsoperatør havbruksteknikk 

Heste- og dyrefag Dyrefagarbeider 

Hestefaglært 

Hovslagerfaget (S) Hovslager 

 

Salg, service og reiseliv (2) Service, sikkerhet og 

administrasjon 

Service- og 

administrasjonsmedarbeider 

Vekter 

 

Arbeidsmaskiner Anleggsmaskinmekaniker 
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Teknologi og industrifag 

(53) 

Landbruksmaskinmekaniker 

Truck- og liftmekaniker 

Bilskade, lakk og karosseri Billakkerer 

Bilpleier 

Bilskadereparatør 

Chassispåbygger 

Brønnteknikk Bore- og vedlikeholdsoperatør 

Brønnoperatør, elektriske 

kabeloperasjoner 

Brønnoperatør, 

havbunnsinstallasjoner 

Brønnoperatør, komplettering 

Brønnoperatør, kveilerør 

Brønnoperatør, mekaniske 

kabeloperasjoner 

Brønnoperatør, sementering 

Industriteknologi Aluminiumskonstruktør 

CNC-operatør 

Dimensjonskontrollør 

Finmekaniker 

Gjenvinningsoperatør 

Fagoperatør i grafisk 

produksjonsteknikk 

Industriell overflatebehandler 

Industrimekaniker 

Industrimontør 
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Industrioppmåler 

Industrirørlegger 

Industrisnekker 

Fagoperatør i industrisøm 

Industritapetserer 

Fagoperatør i 

industritekstilfaget 

Modellbygger 

NDT-kontrollør 

Fagoperatør i plastfag 

Platearbeider 

Fagoperatør i 

polymerkompositt 

Fagoperatør i 

produksjonsteknikk 

Serigraf 

Sveiser 

Tekstilrenser 

Vaskerioperatør 

Verktøymaker 

Kjemi og laboratoriefag Fagoperatør i kjemisk 

prosessindustri 

Faglaborant 

Kjøretøy Bilmekaniker, lette kjøretøy 

Bilmekaniker, tunge kjøretøy 

Hjulutrustningsreparatør 
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Motormekaniker 

Motorsykkelmekaniker 

Reservedelsekspeditør 

Maritime fag Matros 

Skipsmotormekaniker 

Transport og logistikk Fagoperatør i kran- og 

løfteoperasjoner 

Logistikkoperatør 

Yrkessjåfør 

Figur 1 Oversikt over yrkesfaglige utdanningsprogram, programområder og fag-/svennebrev som kvalifiserer til opptak.  
Antall kvalifiserende fag-/svennebrev og yrkeskompetanser (totalt 126) i parentes etter utdanningsprogram.  

Y = yrkeskompetanse og S = særløp 

 

Slik det fremgår av tabellen over, kvalifiserer alle fag-/svennebrev og yrkeskompetanser som oppnås 

innenfor et av de spesifiserte programområdene (Vg2) til opptak.  

Følgende er også kvalifisert til opptak: 

• Søkere som har Vg3 påbygging innenfor et kvalifiserende programområde (Vg2)  

• Søkere som har Vg4 påbygging uavhengig av programområde (Vg2)  

• Søkere med utvalgte særløp innen utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk 

 

2.3.2  

DELPROSESSER I OPPTAKET 

Før søknad opprettes i Samordna opptak, må søker ha følgende dokumenter tilgjengelig: 

• Vitnemål fra fullført og bestått videregående opplæring, med ett av de studieforberedende 

utdanningsprogrammene eller ett/flere av de 126 utvalgte fag-/svennebrev/yrkeskompetanser 

• Søkere som skal søke med bakgrunn i realkompetanse: dokumentasjon på relevant 

yrkeserfaring, relevant praksis, utdanning og faglig kompetanse (se eget kapittel 2.7 om 

realkompetanse) 

• Kopi av førerkort klasse B 

• Helseattest fra kompetent lege som bekrefter at man oppfyller de medisinske helsekravene både 

til røyk- og kjemikaliedykking og for kompetansebevis for utrykningskjøretøy (kode 160) 

• Uttømmende politiattest 

• Andre dokumenter som kan gi ekstrapoeng i opptaket 
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Vitnemål, kopi av førerkort klasse B og andre dokumenter som kan gi ekstrapoeng i opptaket, skal 

lastes opp med søknaden til Samordna opptak innen søknadsfristen 1. mars. 

Helseattest og politiattest inneholder sensitive personopplysninger og skal ikke lastes opp med 

søknaden. Disse to attestene skal sendes til Brann- og redningsskolen via Digipost innen søknadsfristen 

1. mars.  

Følgende elementer inngår i opptaksprosessen til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet: 

HELSEUNDERSØKELSE FOR KRAV TIL RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING OG 

FØRERKORTGRUPPE 3.    

 

 

Søker må, før søknad sendes inn, innhente helseopplysninger fra kompetent lege som obligatorisk 

dokumentasjon. Liste over godkjente bedriftshelsetjenester med kompetente leger finnes på fagskolens 

nettside. Søkeren sender ferdig utfylt helseattest via Digipost til Brann- og redningsskolen.  

Søkeren skal oppfylle følgende helsekrav:  

• Krav til helse for røyk- og kjemikaliedykking i henhold til forskrift om utførelse av arbeid        

§ 3-23 og fremkommer av Arbeidstilsynets veileder.5 

• Helsekrav til førerrett i førerkortgruppe 3 i henhold til utrykningsforskriften § 6a og vedlegg 16 

Grunnlaget for helsekravene er at Brann- og redningsskolen skal utdanne godkjente røyk- og 

kjemikaliedykkere, og at studentene skal erverve førerkort klasse C, samt kompetansebevis for 

utrykningskjøring (kode 160).  

 

5 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/royk-og-kjemikaliedykking/helseundersokelse-for-royk-og-

kjemikaliedykkere/  
6 Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) §6 a): 

dokumentere med helseattest for førerrett at helsekrav for førerrett i førerkortgruppe 3, med de tilleggskrav som 

følger av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. vedlegg 1, er oppfylt 

Søker må innhente helseopplysninger som dokumenterer at de oppfyller de medisinske 

helsekravene både til røyk- og kjemikaliedykking og for kompetansebevis for utrykningskjøretøy 

(kode 160) før søknad om opptak sendes til Samordna opptak.  

Bekreftelse fra kompetent lege på at helsekravene er oppfylt, skal dokumenteres gjennom at 

helseattest sendes Brann- og redningsskolen via Digipost. 

Søker må selv bestille time for helseundersøkelse hos en av de utvalgte bedriftshelsetjenestene. 

 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/royk-og-kjemikaliedykking/helseundersokelse-for-royk-og-kjemikaliedykkere/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/royk-og-kjemikaliedykking/helseundersokelse-for-royk-og-kjemikaliedykkere/
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Det skal foretas en lungefunksjonstest, audiometri, hvile-EKG og en måling av blodtrykk. Kolesterol 

undersøkes, og videre blodsukker med tanke på diabetes eller glukoseintoleranse.  

 

Helseundersøkelsen gjennomføres av lege med eksponeringskompetanse, hovedsakelig spesialist i 

arbeidsmedisin.  

 

I tillegg undersøkes søkeren for helsekravene satt i førerkortgruppe 3 i henhold til utrykningsforskriften 

§ 6 a og vedlegg 17.  

 Helseundersøkelsen for førerkort gruppe 3 omfatter følgende: 

 

a. undersøkelse av sensoriske funksjoner (syn, hørsel) 

b. vurdering av kognitiv funksjon, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 

c. undersøkelse av førlighet 

d. vurdering av legemiddelforbruk og bruk av rusmidler 

e. blod-, urin- eller andre relevante prøver og undersøkelser i den utstrekning det er nødvendig 

for å bedømme søkers helsemessige skikkethet. 

 

Kontroll av alle kravene i henhold til Arbeidstilsynets veileder og helsekravene til førerkortgruppe 3 

inngår i helseundersøkelsen søker bestiller ved godkjent bedriftshelsetjeneste før søknad sendes inn. 

Studenten må, senere i studieforløpet, innhente godkjent helseattest fra lege og sende søknad til Statens 

vegvesen om førerkort klasse C og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode160). Brann- og 

redningsskolen orienterer nærmere om frist for dette. Søknad om førerkort/kompetansebevis gjøres på 

Statens vegvesens nettsider. 

Etter at søker har mottatt helseattesten kan søknad opprettes i Samordna opptak.  

 

OPPRETTE SØKNAD 

Søkere må logge seg inn via Samordna opptaks nettsider og velge fagskolestudiet Brann, redning og 

samfunnssikkerhet fra en liste over tilgjengelige studier.  

Grunnet ett opptak, med to inntak til skolen, vil det bli opprettet to søknadsalternativer via Samordna 

opptak; ett for høstsemesteret samme år og ett for vårsemester påfølgende år. Søknadsalternativene er 

likeverdige.  

Det er opp til søkerne hvilket inntak de ønsker å søke seg til, men det er fordelaktig at samtlige søkere 

søker opptak til begge inntak og prioriterer på bakgrunn av personlige ønsker. Dersom de ikke tilbys 

 

7 Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) §6 a): 

dokumentere med helseattest for førerrett at helsekrav for førerrett i førerkortgruppe 3, med de tilleggskrav som 

følger av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. vedlegg 1, er oppfylt 

Søkere til fagskolen må logge seg inn via Samordna opptaks nettsider og registrere en søknad til 

fagskolen.  
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plass på sitt førstevalg, vil de allikevel kunne tilbys plass på sitt andrevalg, så lenge de har søkt på 

begge inntak. Det holdes av inntil 80 plasser for hvert søknadsalternativ. 

 

DOKUMENTERE KOMPETANSE 

Søker er ansvarlig for å dokumentere sin kompetanse i henhold til opptakskravene. Dokumentasjonen 

må foreligge innen søknadsfrist, og lastes opp i søknadsformen via Samordna opptaks nettsider. 

 

For nærmere informasjon om hvilke studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram som 

kvalifiserer for opptak til fagskolen, se kapittel 2.3.1 – Spesifiserte utdanningsprogram.  

For nærmere informasjon om realkompetanse, se kapittel 2.7 – Opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

 

FØRERKORT KLASSE B 

 

Begrunnelsen for kravet er at søkeren vil oppfylle alderskrav for å påbegynne opplæring til 

kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160).  

 

Videre er det krav om fylte 21 år før oppkjøring til førerkort klasse C kan finne sted.  

 

Dersom søker mister førerett i tiden mellom søknadstidspunkt og oppstart, skal søkeren opplyse Brann- 

og redningsskolen om dette. 

 

De formelle kravene til kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160) er forankret i 

utrykningsforskriften, og kravene for førerkort klasse C er forankret i førerkortforskriften. 

 

Søker laster opp kopi av førerkort klasse B i Samordna opptak, sammen med søknaden. 

 

 

 

Søker må dokumentere fullført og bestått videregående opplæring med enten et av de spesifiserte 

studieforberedende utdanningsprogrammene, eller et av de spesifiserte yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene med angitt programområde og tilhørende fag-

/svennebrev/yrkeskompetanse, eller dokumentere realkompetanse.  

 

Søker må dokumentere uavbrutt førerett klasse B i to år ved studiestart. 
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2.3.3  

KVALIFISERING OG RANGERING 

Etter at Samordna opptak har mottatt søknaden starter saksbehandlingen, der fagskolen gjør en 

vurdering av de innsendte dokumentene. Først gjøres det en vurdering av om søkerne er kvalifiserte, og 

deretter gjøres det en rangering.  

 

Kvalifisering er en todelt prosess, som innebærer å kontrollere at søkeren har sendt inn all 

dokumentasjon, og videre en vurdering av om søkeren oppfyller formalkravet og fagskolens øvrige 

krav til dokumentasjon. Søkere som er vurderte som kvalifiserte, går videre til rangering.  

I rangeringen kontrolleres søkerens vitnemål med karakterer fra videregående opplæring, og det tildeles 

tilleggspoeng etter bestemmelsene i fagskoleforskriften. I rangeringen rangeres søkerne etter 

poengsum, hvor de med høyest poengsum rangeres øverst. 

Søkeren må ha minst 38 karakterpoeng8 for å kunne søke på studiet.  

Poengsummen kalkuleres på følgende måte: 

Poengsum = Karakterpoeng + Tilleggspoeng + konkurransepoeng for bestått Brann- og 

redningsskoletest 

• Karakterpoeng er poengene søkeren tar med seg fra sitt formelle søknadsgrunnlag. 

Karakterpoeng beregnes ved å ta gjennomsnittskarakteren fra vitnemålet multiplisert med 10. 

• Tilleggspoeng som gis til søkere med yrkesfaglig utdanningsprogram: 

o Inntil 15 poeng for fag- eller svennebrev (10 for første, 5 for andre) 

o Inntil 7 poeng for fag- eller svennebrev med «Meget godt bestått» (5 for første, 2 for 

andre) 

• Inntil 10 poeng for relevant yrkespraksis (1 poeng per 6. måned i tilsvarende 100% stilling) 

• Bestått Brann- og redningsskoletest gir 100 konkurransepoeng 

Plikttjenester som førstegangstjeneste, tjenesteplikt i Sivilforsvaret og tjeneste i Heimevernet, gis 

tilleggspoeng etter fagskoleforskriften § 15, 3. ledd.  

Det gis tilleggspoeng for siviltjeneste og tjeneste i Politireserven etter fagskoleforskriften § 15, 3. ledd, 

dersom tjenesten har hatt likhetstrekk med viktige deler av innholdet i utdanningen.  

 

8 Karakterpoeng er gjennomsnittet av karakterene ganget med 10. Dersom man har et gjennomsnitt på 3,8 vil man 

få 38 karakterpoeng. 

Fagskolen skal behandle søknader og realkompetansevurdere søkere. Fagskolen skal vurdere om 

søker er kvalifisert, og foreta en rangering av kvalifiserte søkere. Resultatet formidles til 

Samordna opptak. 
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Tilleggspoeng for relevant yrkespraksis vurderes ut fra følgende rammer: 

• Yrkespraksisen må som regel utøves av personer med et fagbrev som inngår i 

opptaksgrunnlaget, eller 

• Yrkespraksisen har likhetstrekk med viktige deler av innholdet i fagskoleutdanningen, eller 

• Yrkespraksisen inngår i opptaksgrunnlaget 

Liste over yrkespraksis som kvalifiserer til tilleggspoeng, finnes på Brann- og redningsskolens nettside. 

 Reglene for fordeling av tilleggspoeng er definert i fagskoleforskriften § 15 (3) på følgende måte: 

Relevant yrkespraksis gir 1 poeng per 6. måned i tilsvarende 100 % stilling. Dette betyr at søkere som 

har hatt relevant yrkespraksis i ett år i en 100 % stilling, får to poeng. Søkere som har hatt relevant 

yrkespraksis i ett år i en 50 % stilling, får ett poeng. Det kan gis inntil 10 tilleggspoeng (tilsvarende 5 

år) for relevant yrkespraksis. Læretid og yrkespraksis som inngår i grunnlaget for å avlegge fag-

/svenneprøve, gir ikke poeng.9 

Ved lik poengsum går eldre søkere foran yngre søkere.  

 

INNKALLING AV KVALIFISERTE SØKERE 

Kvalifiserte søkere kalles inn til testdager for å gjennomføre Brann- og redningsskoletesten. Ansvarlig 

for gjennomføring er Brann- og redningsskolen.  

Søker er ansvarlig for å melde seg opp til testdager. På Brann- og redningsskolens nettsider finnes 

informasjon om hvordan man melder seg opp til gjennomføring av Brann- og redningsskoletesten.  

Søkeren er selv ansvarlig for å logge seg inn i Samordna opptak for å innhente informasjon om status 

på søknad. 

Under følger elementer som inngår i testdagene. 

 

9 https://www.nokut.no/norsk-utdanning/fagskule--hogare-yrkesfagleg-utdanning/regelverk-for-

fagskoler/rangering-av-sokerne-opptak-til-fagskoleutdanning/  

Fagskolen sender innkalling til testdager til kvalifiserte søkere. 

Søkere er ansvarlig for å holde seg oppdatert om status på søknaden gjennom å logge seg inn på 

Samordna opptaks nettsider. 

Søker er ansvarlig for å bestille time til testdager. 

 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/fagskule--hogare-yrkesfagleg-utdanning/regelverk-for-fagskoler/rangering-av-sokerne-opptak-til-fagskoleutdanning/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/fagskule--hogare-yrkesfagleg-utdanning/regelverk-for-fagskoler/rangering-av-sokerne-opptak-til-fagskoleutdanning/


STUDIEPLAN  

BRANN, REDNING OG SAMFUNNSSIKKERHET  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 26 

BRANN- OG REDNINGSSKOLETESTEN 

Arbeidstilsynets Veiledning om tester av fysisk kapasitet for røyk- og kjemikaliedykkere stiller krav til 

de som skal utføre røyk- og kjemikaliedykking for at de skal kunne anses å være helsemessig skikket til 

arbeidet. jf. forskrift 12. juni 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 

tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-23.  

 

For å sikre at studentene har en grunnleggende fysisk form, forutsetninger for å gjennomføre 

arbeidskrav i studiet, og senere kunne bestå årlige tester av fysisk kapasitet som stilles til røyk- og 

kjemikaliedykkere, skal søkere gjennomføre Brann- og redningsskoletesten i opptaket.  

 

Testen gjennomføres i utvalgte brann- og redningsvesen fordelt geografisk i landet.  

 

Informasjon om testene og hvordan de gjennomføres blir tilgjengelige for søkerne på skolens nettsider 

før studiets oppstart, slik at de kan trene seg opp til å bestå krav til fysisk kapasitet og 

svømmeferdigheter.   

Brann- og redningsskoletesten består av fem hoveddeler: 

1. Kondisjonstest 

2. Styrke 

a) Stående medisinballstøt 

b) Vertikale kroppshevinger 

c) Stille lengde 

d) Markløft etterfulgt av gange 

3. Test av toleranse for høyde  

4. Test av toleranse for klaustrofobi 

5. Test av svømmeferdigheter 

Testene utføres i vanlig treningstøy med joggesko og badetøy. 

Beskrivelse av de ulike testelementene 

KONDISJONSTEST  

Denne øvelsen tester kondisjon. Øvelsen stiller krav til utholdenhet og bevegelighet. Gjennomføring av 

testen er tilsvarende som for opptak til Politihøgskolen. 

Løpetesten i gymsal tester et minimumsnivå av kondisjon. Samtidig stiller testen krav til bevegelighet 

og til evne til bevegelse med retningsforandring. 

Brann- og redningsskolen skal tilrettelegge for sikker gjennomføring av Brann- og 

redningsskoletesten, og er ansvarlig for veiledning underveis i utøvelse, samt tilbakemelding på 

øvelsene.  

Søker er ansvarlig for å møte opp til avtalt tid bestilt hos det enkelte brann- og redningsvesen. 

Søker er ansvarlig for å gjennomføre Brann- og redningsskoletesten i henhold til de rammer som 

defineres av Brann- og redningsskolen. 
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Øvelsen vil vise at kandidatene har et minimum av kondisjon og arbeidskapasitet til brann- og 

redningsarbeid. 

Bekledning: valgfritt treningstøy og joggesko  

Utgangsstilling: Hver kandidat starter ved et merke/en stolpe/kjegle som er plassert i hvert hjørne på 

runden.  

Utførelse: Fire kandidater testes samtidig. Kandidaten skal løpe en distanse på 748 meter på maks 6 

minutter. Dette tilsvarer 17 runder. 

Kondisjonstesten foregår på en rektangulær bane innendørs, som er totalt er 44 meter lang, langsider er 

15 m og kortsider er 7 m, altså hver runde er 44 meter lang.  

Det er to hindringer pr. runde; et hinder på hver langside, hvor kandidaten skal legge seg ned på mage 

eller rygg annenhver gang. Midt på den ene langsiden skal brystkassen berøre underlaget, og midt på 

den andre langsiden skal begge skulderbladene berøre underlaget. Forlengs eller sidelengs rulle er ikke 

tillatt. 

  

Ved feil gjennomføring gis først muntlig advarsel. 

Ved andregangs advarsel får kandidaten trukket fra én runde.  

Ved tredjegangs advarsel avbrytes øvelsen og kandidaten får "ikke bestått" på øvelsen. 

Krav til bestått: 748 meter på 6 minutter  

 

STÅENDE MEDISINBALLSTØT 

Denne øvelsen tester maksimal og eksplosiv styrke i overkroppen. Øvelsen stiller krav til styrke i armer 

og bryst, men også mage og bein bidrar i kraftutviklingen.  

Stående medisinballstøt er ikke valgt fordi det er viktig å kunne støte en medisinball langt, men fordi 

øvelsen er en god markør for overkroppsstyrke. De som får et godt resultat i medisinballstøt er 

gjennomgående også sterke i armhevinger, benkpress og andre tester av skyvekraft i overkropp. 

Forsvaret har solide tall som underbygger dette. 

Øvelsen vil vise styrke som er relevant for skyvestigesoppsett, arbeid med tungt håndverktøy, hjerte- 

og lungeredning mm. 

Bekledning: valgfritt treningstøy og joggesko (eller innendørs hallsko) 

Utgangsstilling: Parallelle bein bak startstrek med medisinballen inntil brystet.  
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Utførelse: En 10 kg tung medisinball skal støtes horisontalt lengst mulig. Bruk overkropp og beina 

aktivt for å utvikle størst mulig kraft, og støt ballen med vinkel skrått oppover. Ballen skal støtes med 

bruk av begge hender og uten at overkroppen vris til siden.  

Begge hender skal bidra jevnbyrdig i kraftutviklingen. Overkroppsrotasjon eller enhåndsstøt er ikke 

tillatt.  

Det er ikke tillatt å falle fremover med overtråkk over startstrek. Beina kan heller ikke skli bakover i 

forbindelse med støtet. 

Det er ikke tillatt å hoppe, slik at kandidaten mister kontakt med gulvet.  

Det er tillatt å løfte hælene. Kandidaten skal tydelig ha gjenfunnet balanse når testleder måler 

nedslagspunkt og støtet godkjennes. 

Testleder måler støtet til nærmeste 0,1 m (10 cm). Støtet måles fram til midt i ballens nedslagsfelt.  

Kandidaten har rett til inntil tre forsøk. Det lengste gyldige støtet registreres som tellende resultat. 

Krav til bestått: 3,75 meter. 

 

VERTIKALE KROPPSHEVINGER 

Denne øvelsen tester den brede ryggmuskelen, fremside av overarm og grepsstyrke. Øvelsen stiller 

krav til styrke i armer og rygg, men også kjernemuskulatur bidrar i kraftutviklingen.  

Vertikale kroppshevinger er valgt fordi dette er en veldig god test for overkroppsstyrke generelt og 

styrke i trekk spesielt.  

Øvelsen vil vise styrke som er relevant for trekk av slanger, åpning av dører, arbeid med tau, klatring i 

stige mm. 

Bekledning: valgfritt treningstøy og joggesko (eller innendørs hallsko) 

Utgangsstilling: Hengende i en kroppshevingstang med beina fritt fra underlaget. Man løfter vekten av 

egen kropp opp på høyde med haken.   

Valgfritt håndgrep. Det er tillatt å bruke flytende kalk. Håndballklister e.l. er ikke tillatt. 

Utførelse: Kandidaten skal tilbys flytende kalk. Kandidaten starter øvelsen med å henge loddrett etter 

armene fra en stang. Beina skal ikke berøre underlaget. Det er tillatt å benytte kasse for å nå opp til 

stangen. 

Hendene plasseres på stangen med valgfri avstand, og med valgfritt håndgrep.  
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Når testleder sier fra, skal kandidaten trekke kroppen opp til hakespissen er over stangen. Deretter 

senker kandidaten seg ned igjen. Det er ikke lov til å sparke fra, eller kippe med beina. Det er heller 

ikke lov med markant løfting av knær, knekk i hofte. Kroppen skal være strak, og ikke buet. 

Kandidaten får to forsøk. Andre forsøk tilbys etter en pause på inntil tre minutter. Dersom kandidaten 

får en repetisjon underkjent, men klarer flere enn tre bestått totalt under samme forsøk, er øvelsen 

bestått. 

Krav til bestått: Tre (3) repetisjoner, og kandidatens hakespiss skal være over stangen. 

 

STILLE LENGDE 

Denne øvelsen tester eksplosiv styrke i beina. Øvelsen stiller krav til beinstyrke, men hele kroppen er 

aktivt med i kraftutviklingen.  

Stille lengde er ikke valgt fordi de er viktig å kunne hoppe langt. Testen er valgt fordi det er godt bevist 

at stille lengde er en god markør for styrke i bena. De som har godt resultat i stille lengde vil også ha et 

godt resultat i andre øvelser som måler styrke i ben. 

Øvelsen vil vise en styrke i muskulatur som er viktig for bæring av utstyr, for gange i bratt lende eller i 

trapp, i trekking av slanger mm. 

Bekledning: valgfritt treningstøy og joggesko (eller innendørs hallsko) 

Utgangsstilling: Utgangsstilling: parallelle føtter bak satsstreken på plant underlag.  

Utførelse:  

Utgangsstilling er med parallelle føtter bak startstreken. Det er ikke tillatt å benytte list e.l. under 

føttene, og hoppet skal gjennomføres fra et plant underlag.  

Dobbelthopp i satsen er ikke tillatt.  

Det er tillatt å benytte full armsving.  

Hoppet måles fra startstreken og fram til bakerste nedslagspunkt (vanligvis bakre del av sko/hælen). 

Dersom personen faller bakover etter landing skal det nye nedslagspunktet være tellende resultat (hånd, 

baken, fot e.l.). Det er tillatt å falle fremover etter landing.  

Kandidaten har rett til inntil tre forsøk. 

Krav til bestått: 2,05 meter 
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MARKLØFT OG GANGE MED KETTLEBELLS 

Denne øvelsen tester styrke i ben, rygg og skuldre samt utholdende grepsstyrke og en viss kjernestyrke. 

Øvelsen tester en evne til å bære og flytte ekstern vekt i en bevegelse som forekommer mye i 

yrkesutførelsen. 

Markløft med doble kettlebells direkte etterfulgt av gange er valgt som en test av funksjonell styrke i 

ben, rygg, kjerne og grep. Øvelsen krever en god evne til å gripe og holde fast i noe tungt, over tid. 

Øvelsen tester også styrke i ben og rygg samt evne til å holde seg stabil og oppreist under belastning av 

en ekstern vekt. 

Øvelsen vil vise en styrke som er relevant for løfting og bæring av slanger, aggregater og annet utstyr, 

for makkerredning, for bæring av bårer eller bæreseil, mm. 

Bekledning: Treningstøy og joggesko (eller innendørs hallsko). Hansker, stropper, løftebelter eller 

andre hjelpemidler er ikke tillatt. Kandidaten skal tilbys flytende kalk for bedre grep. 

Kort beskrivelse av test: Kandidaten skal gjennomføre 12 markløft med to kettlebells à 32kg, direkte 

etterfulgt av 20m gange med de samme to kettlebells. 

Utgangsstilling: Kandidaten og to kettlebells er inne i startruten. Kandidaten kan før øvelsen starter 

plassere kettlebells slik hen ønsker, innenfor startruten. Ved øvelsesstart står kandidaten oppreist med 

armene langs siden. 

Utførelse: Kandidaten bøyer seg ned til kettlebells og griper en kettlebell i hver hånd. Kandidaten 

reiser seg opp til hen står oppreist med armene strake langs siden av kroppen. Albuene skal være 

utstrakt. Kandidaten senker kettlebells ned til begge berører gulvet. Dette er 1 repetisjon. Kandidaten 

utfører 12 slike repetisjoner av markløft, alle innenfor startruten. 

Når kandidaten har gjort sine 12 repetisjoner av markløft skal kandidaten umiddelbart gå 2 x 10m med 

en kettlebell i hver arm. Kandidaten går fra startruten, krysser streken på 10m med begge bena, snur og 

returnerer til startruten. Øvelsen er ferdig når begge kettlebells settes ned inne i startruten. 

Presiseringer markløft: Kandidaten kan løfte kettlebells på hvilken måte hen finner det best. Det er 

valgfritt hvor mye hen bøyer knær eller rygg for å fullføre en repetisjon, så lenge start- og sluttposisjon 

er oppnådd på hver repetisjon. Kandidaten må gjennomføre alle 12 repetisjoner uten å slippe 

håndtakene på kettlebells. 

Presiseringer gange med kettlebells: Kandidaten skal bære en kettlebell i hver hånd. Albuer må være 

lavere enn skuldre og hendene må være lavere inn albuene. 

Krav til bestått: Fullføre alle 12 repetisjoner av markløft pluss 2 x 10m gange sammenhengende, uten 

å slippe håndtakene på kettlebells på noe tidspunkt og uten at kettlebells berører gulvet under gange. 

Maksimal tid tilgjengelig er 2 minutter. 
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TEST AV TOLERANSE FOR HØYDE 

Denne øvelsen skal teste om kandidat har toleranse for høyde gjennom gange i stige.  

 

Bekledning: Treningstøy og hjelm 

Utgangsstilling: Kandidat stiller på bakken ved angitt startsted. Stigevinkel skal være mellom 70 og 75 

grader. Terreng under er statisk (ingen bevegeligheter under oppspring). Stigen må sikres i topp og 

bunn for å unngå utglidning. 

Utførelse: Kandidat skal gå opp stigen, stå med fotbladet i stigetrinn på 11 meter, se ned på testveileder 

og få klarsignal før kandidaten skal gå ned igjen på bakken. 

Krav til bestått: Kandidat må gjennomføre øvelsen i løpet av 3 minutter.  

TEST AV TOLERANSE FOR KLAUSTROFOBI 

Denne øvelsen skal teste om kandidat har toleranse for klaustrofobi ved å krype gjennom rør med 

blendet maske.   

 

Bekledning: Treningstøy, hjelm og blendet maske. 

Utgangsstilling: Kandidat stiller ved angitt startsted.  

Utførelse: Kandidat skal krype gjennom hele røret. 

Krav til bestått: Kandidat må krype gjennom hele røret uten å ta av seg bekledning, hjelm eller maske. 

TEST AV SVØMMEFERDIGHETER 

Denne øvelsen består av tre deler, og skal teste kandidatens svømmeferdigheter, evne til å svømme 

under vann og gjennomføre ihopp. 

1. Svømming 300 meter 

2. Undervannssvømming 

3. Hopp fra 3 meter 

Bekledning: Badedrakt, badebukse eller heldekkende svømmetøy. Neseklype og flyteelementer er ikke 

tillatt. Svømmebriller er tillatt.  

Utgangsstilling: Med unntak av hopp fra 3 meters høyde, starter kandidater i vannet ved angitt 

startsted.  

Utførelse:  

Øvelsene utføres i følgende rekkefølge, og kandidatene avslutter hver øvelse før start på neste øvelse. 

1. Svømming 300 meter valgfritt bryst/crawl på 25 meters bane gjennomføres innen 7 minutter og 

30 sekunder.  
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• Kandidaten starter med bena på bunnen og ryggkontakt med veggen. Kroppen senkes 

deretter ned i vannet og det tillates at bena settes mot veggen for å oppnå et fraspark 

(fraskyv). 

• Kandidaten må holde seg flytende og i fremdrift under øvelsen. Det er ikke lov å gå langs 

bunn eller benytte kant/midtdeler for fremdrift. Man kan ikke ha avbrudd i øvelsen. 

Bassengkant skal berøres tydelig ved hver vending. Det er ikke tillatt å bli hengende på 

bassengkant ved vending.  

• 4 kandidater kan testes samtidig.  

 

2. Undervannssvømming 

• I øvelsen undervannssvømming skal kandidaten dykke ned til 1,4-1,8 meters dybde og 

svømme ca. 10 meter under vann. Kandidaten starter nede i bassenget, og det er tillatt å 

sparke fra i bassengveggen. 

• Mens kandidaten svømmer under vann, skal det plukkes opp to dykkeringer fra bunnen av 

bassenget. Ringene er plassert ca. fem og ni meter fra der kandidaten starter. Begge ringene 

skal hentes opp i samme dykk, og det er ikke lov at kroppen bryter overflaten under 

øvelsen. 

• Når kandidaten har hentet begge ringene kan kandidaten svømme rett til overflaten og ta 

seg til kanten av bassenget, med ringene med seg. 

 

3. Hopp fra 3 meters høyde 

• Kandidaten står på stupebrett som er 3 meter over vannoverflaten, og hopper med god 

linjeholdning (rak kropp og armene langs siden) ned i bassenget. Etter hoppet kan 

kandidaten svømme til kanten av bassenget, og øvelsen avsluttes.  

Krav til bestått:  

Kandidat må gjennomføre samtlige øvelser innenfor tidskrav og med godkjent utførelse.  

1. 300 meter svømming på 7 minutter og 30 sekunder. Ett forsøk. 

2. Ca. 12 meter undervannssvømming, inkludert hente opp to ringer fra ca. 1,5 meters dybde. To 

forsøk. 

3. Hoppe fra 3 meter med armene langs siden. Føttene skal bryte vannskorpen først. Ett forsøk. 

 

VANDELSVURDERING  

Ansatte i brann- og redningsvesenet er uniformerte utøvere av offentlig myndighet, og innehar en rolle 

i samfunnet som krever tillit. Gitt brann- og redningsvesenets oppgaver, fullmakter og myndighet, vil 

det kunne virke støtende på allmenheten og svekke den alminnelige tilliten dersom en ansatt er tidligere 

straffet. Blant annet kan brannkonstabler gis ordensmyndighet og adgang til å rekvirere eiendom. 

Fagskolen er ansvarlig for å gjennomføre vandelsvurdering av samtlige kvalifiserte søkere. 

Søker er ansvarlig for å fremlegge uttømmende politiattest, samt ha god vandel. 
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Legitimiteten og påvirkningskraften til brann- og redningsvesenet er avhengig av den tilliten de har i 

befolkningen og lokalsamfunnet de skal tjene. 

Ansvaret, tilliten og yrkesrollen studentene skal leve opp til både under og etter endt utdanning gjør det 

nødvendig med god vandel10 for å være kvalifisert til inntak ved fagskolen.  

Mindre alvorlige anmerkninger på politiattesten fører ikke automatisk til at en søker ikke anses for å ha 

tilstrekkelig god vandel. Samtidig vil søkere med anmerkninger som eksempelvis kroppsskade, ran 

eller andre direkte krenkelser overfor medmennesker, som hovedregel ikke tilfredsstille vandelskravet. 

Vandel må vurderes opp mot de rollene som brann- og redningsvesenet har i samfunnet. Dersom det er 

anmerkninger på attesten som er uforenlige med disse rollene, skal kandidaten ikke innvilges opptak. 

For å få utstedt politiattest må søkeren bestille dette gjennom søknadsskjema på politiets nettsider. Etter 

at søkeren har mottatt politiattesten, sendes denne med Digipost til Brann- og redningsskolen, innen 

søknadsfristen 1. mars. 

Studentene må ha god vandel både for å kunne gjennomføre utdanningen i praksisperioden, og for 

senere yrkesutøvelse, jf. § 18 og § 18 d i brann- og eksplosjonsvernloven. 

 

TILBUD OM STUDIEPLASS 

Etter at testdager er gjennomført, vil endelig resultat og rekkefølge i inntaket foreligge.  

Resultatet formidles til samtlige søkere, slik at de får vite om de tilbys studieplass eller ikke.  

For et gitt opptak er det inntil 160 søkere som tilbys studieplass; inntil 80 for høstsemesteret og inntil 

80 for påfølgende vårsemester.  

Øvrige kvalifiserte søkere tilbys plass på venteliste, men vil ikke tas opp med mindre noen sier fra seg 

sin studieplass eller i perioden frem til studiestart diskvalifiserer seg selv gjennom ikke lenger å 

imøtekomme samtlige krav stilt i forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskolestudiet Brann, 

redning og samfunnssikkerhet. 

 

10 jf. politiregisterloven § 41 

Brann- og redningsskolen fatter vedtak om opptak. 

Resultatet fra opptaket, inkludert testdager, og innvilgelse av søknad for kvalifiserte søkere 

formidles gjennom Samordna opptak. 

Søker er ansvarlig for å holde seg oppdatert om status på opptaket, samt godta eller avslå 

studieplassen. 
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Da fagskolen praktiserer ett opptak med to ulike inntak, vil det være separate ventelister for hvert av 

disse søknadsalternativene.  

 

2.4  

 

Søker kan klage på vedtak om opptak. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt søkeren har fått 

kjennskap til vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes oversendes saken til klagebehandling. Det 

fremgår av fagskoleloven og fagskoleforskriften om klagen skal behandles av lokal eller nasjonal 

klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning. 

 

2.5  

 

Søkere med fag- eller svennebrev fra land utenfor Norden skal kontakte NOKUT for å få vurdert sin 

utenlandske utdanning.  

Søkere som har vitnemål fra studieforberedende utdanningsprogrammer fra land utenfor Norden, skal 

vurderes av fagskolen opp mot GSU-listen11.  

Søkere med utdanning utenfor Norden må i tillegg dokumentere norskkunnskaper på minimum nivå B2 

i Europarådets referanserammeverk for språk, jf. fagskoleforskriften § 9. Utfyllende regler om 

språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning. 

Søkere med fullført og bestått videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for 

opptak uten tilleggskrav i norsk. 

 

 

11https://www.nokut.no/globalassets/nokut/artikkelbibliotek/utenlandsk_utdanning/gsulista/2021/gsu_listen_norsk

_15032021.pdf 

RETT TIL Å KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPTAK 

SØKERE MED UTENLANDSK UTDANNING 

https://www.nokut.no/globalassets/nokut/artikkelbibliotek/utenlandsk_utdanning/gsulista/2021/gsu_listen_norsk_15032021.pdf
https://www.nokut.no/globalassets/nokut/artikkelbibliotek/utenlandsk_utdanning/gsulista/2021/gsu_listen_norsk_15032021.pdf
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2.6  
BETINGET OPPTAK 
Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått videregående opplæring innen fristen for å sende 

inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanningen 

dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre avsluttende eksamen i løpet av det påfølgende 

semesteret. Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første 

semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.  
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Realkompetanse er all kompetanse en person har tilegnet seg gjennom formell, ikke-formell eller 

uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter som er tilegnet gjennom lønnet eller ulønnet 

arbeid, organisasjonserfaring, utdanning, kurs, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller på annen måte. 

Realkompetansen til en som får opptak til fagskolen skal være på nivå 4 i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). 

KRAV TIL SØKER 

Søkere som ikke har bestått spesifiserte utdanningsprogram som gir grunnlag for opptak til studiet, kan 

søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. For å få opptak må søkerne være 23 år eller eldre i 

opptaksåret og ha kompetanse som er likeverdig med de spesifiserte utdanningsprogrammene som gir 

grunnlag for opptak til studiet. Realkompetansesøkere må dekke de øvrige opptakskravene på lik linje 

med andre søkere. 

VURDERING AV REALKOMPETANSE VED FAGSKOLEN 

Realkompetanse vurderes opp mot spesifiserte utdanningsprogram som gir grunnlag for opptak til 

studiet. Fagskolen vil gjøre en individuell og skjønnsmessig vurdering av hver enkelt søker for å fastslå 

om søkeren har oppnådd en kompetanse som er tilsvarende og likeverdig med opptakskravet til 

utdanningen.  

Brann- og redningsskolen anerkjenner at erfaring fra områdene nevnt under gir likeverdig kompetanse 

med det formelle opptakskravet til studiet, og vil være kvalifiserende forutsatt at erfaringen har 

tilstrekkelig nivå, bredde og dybde.  

• Brann- og redningsvesenet 

• Brann- og redningstjenesten på flyplasser eller i industrien 

• Operativ tjeneste i Forsvaret eller Sivilforsvaret 

• Arbeid med dykking 

• Forebyggende arbeid innenfor samfunnssikkerhet 

• Operatørerfaring fra f.eks. ved Vegtrafikksentralen, togleder, flygeleder, kystradiooperatør, 

operatør ved sjøtrafikksentralen 

 

Det presiseres at realkompetanse kan oppnås på flere måter og på ulike læringsarenaer, og Brann- og 

redningsskolen vil legge til grunn en helhetsvurdering der all relevant dokumentasjon tas med i 

vurderingen av om søkeren er kvalifisert. Brann- og redningsskolen anerkjenner at erfaring fra områder 

som organisasjonsarbeid, førstegangstjeneste, siviltjeneste, og arbeid innenfor industrivern også vil 

kunne være relevant og kvalifisere for opptak. I tillegg vil også utdanning kunne telle inn i 

kvalifiseringen av søkeren. Annen erfaring vil også bli vurdert dersom den er relevant, har tilstrekkelig 

bredde og dybde, og er på nivå 4.  

2.7  
OPPTAK PÅ BAKGRUNN AV REALKOMPETANSE 
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Kompetanse på nivå 4 NKR kan oppnås på ulike måter, både gjennom formell utdanning og gjennom 

annen erfaring. For å bli kvalifisert til studiet, må både grunnleggende ferdigheter og faglig kompetanse 

være på nivå 4 NKR. De grunnleggende ferdighetene i norsk skole er  

• Lesing 

• Skriving 

• Regning 

• Muntlige ferdigheter 

• Digitale ferdigheter 

Realkompetansevurderingen skal avdekke om søkeren har oppnådd kompetanse tilsvarende den 

kompetansen som oppnås gjennom spesifiserte utdanningsprogram som gir opptak til studiet. For at 

fagskolen skal få en god forståelse av søkerens kompetanse ønsker fagskolen at alle søkere beskriver 

egen kompetanse i form av en egenvurdering. Egenvurderingen vil inngå i den samlede vurderingen av 

søkeren. Fagskolen vil også bruke egenvurderingen til å vurdere søkerens modenhet og grunnleggende 

ferdigheter. 

 

RANGERING  

For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud 

om opptak etter ordinære rangeringsregler. Dersom det er mange søkere til utdanningen, vil det bli 

konkurranse om studieplassene. I slike tilfeller vil søkerne kunne oppleve å få godkjent sin 

realkompetanse, men likevel ikke få tilbud om studieplass fordi de ikke når opp i konkurransen. 

Rangeringen av realkompetansesøkere gjøres individuelt og skjønnsmessig i en todelt prosess: 

1) Realkompetansesøkere som er vurdert som kvalifiserte, rangeres i første omgang innbyrdes 

2) Innbyrdes rangerte realkompetansesøkere rangeres deretter opp mot poengberegnede søkere 

I den innbyrdes rangeringen vektlegges følgende kriterier i gitt rekkefølge: 

1) Erfaringens lengde 

2) Faglig dybde og bredde 

3) Relevans 

Dersom søkere står likt, rangeres søkerne etter følgende kriterier: 

• Alder, eldre søkere går foran yngre søkere 

• Hvis likestående søkere, rangeres søkere med erfaring fra områder som Brann- og 

redningsskolen har definert til å gi likeverdig kompetanse med det formelle opptakskravet før 

søkere med erfaring fra andre områder 

• Hvis likestående søkere, rangeres det på bakgrunn av kompetansemangfold 

 

DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE 

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse sendes inn via Samordna opptak. 

Søker må legge ved dokumentasjon som viser at søkeren har kunnskap og kompetanse som er 

likeverdig med spesifiserte utdanningsprogram som gir grunnlag for opptak til studiet, eller 
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erfaringsområdene som Brann- og redningsskolen har definert å gi likeverdig kompetanse med det 

formelle opptakskravet. Dokumentasjonen må være så detaljert beskrevet at det er mulig for fagskolen 

å vurdere den opp mot kompetansemålene i de spesifiserte utdanningsprogrammene som ligger til 

grunn for fagskolens opptakskrav. Erfaringen som dokumenteres må være relevant for studiet og den 

må vise at erfaringen har tilstrekkelig dybde og bredde, i tillegg til at den er på nivå 4 NKR. 

Søker skal beskrive egen kompetanse i form av en egenvurdering. Egenvurderingen skal inneholde 

følgende elementer: 

• Beskrivelse av kompetansen som skal danne grunnlaget for opptaket 

• Begrunnelse for hvordan kompetansen er likeverdig med spesifiserte utdanningsprogram som 

gir grunnlag for opptak til studiet, og/eller 

• Begrunnelse for hvorfor søkeren mener å ha reelle kvalifikasjoner for studiet 

 

Utdanning og kurs må dokumenteres med vitnemål, kompetansebevis, karakterutskrift eller kursbevis. 

Arbeidserfaring må dokumenteres med arbeidsattest. Stillingsstørrelse og tidsrom må gå frem av 

attesten.  

Førstegangstjeneste må dokumenteres med Bevis på avtjent tid i førstegangstjenesten.  

Annen erfaring, f.eks. organisasjonserfaring, verv, fritidsaktiviteter eller annet, dokumenteres dersom 

dokumenterbare forhold. 

KLAGE PÅ VEDTAK OM REALKOMPETANSEVURDERING 

Søker kan klage på vedtak om realkompetansevurdering. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt 

søkeren har fått kjennskap til vedtaket. Klagen behandles av rektor. Dersom vedtaket opprettholdes 

oversendes saken til den lokale klagenemnda for fagskolen som fatter endelig vedtak i saken. 

 

Fagskolestudiet ved Brann- og redningsskolen er en utdanning der studenten i fremtidig yrkesutøvelse 

kan utgjøre en fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i 

sårbare situasjoner, og det foretas derfor løpende skikkethetsvurdering gjennom hele studiet. 

Skikkethetsvurderingen inngår i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i 

yrket. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskolestudiet Brann, redning og 

samfunnssikkerhet har bestemmelser om skikkethetsvurdering.  

 

  

2.8  
VURDERING AV SKIKKETHET 
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KAPITTEL  

3  
Oppbygging av 

studiet 
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Fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet er delt inn i 13 emner med ulike tema hvor det i 

flere av emnene er det lagt opp til en tett kobling mellom teoretisk og praktisk undervisning. Det er 

også praksis i deler av studiet (tredje semester). 

Det legges opp til varierte undervisningsformer og læringsaktiviteter som forelesning, diskusjon, 

gruppeoppgaver, selvstudie, prosjektarbeid, praktisk øving/trening, praktiske øvelser på øvingsfelt og 

ved operatørpult, instruksjonstrening og teknologistøttet undervisning, og studenten får mulighet til 

veiledning underveis. Det er avsluttende vurdering i hvert emne. Undervisningen foregår på norsk, men 

noe litteratur vil kunne være på engelsk eller svensk. 

Studentene tas opp i ett kull, med oppstart enten høst eller vår, og følger dette kullet gjennom hele 

utdanningen.  

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.  

Studiet er emnestrukturert og de ulike emnene bygger på hverandre. Dette innebærer at studenter med 

studierett til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet må ha godkjent alle arbeidskrav og 

obligatoriske aktiviteter for å avlegge avsluttende eksamen i hvert emne og starte på neste semester. 

Som hovedregel må alle avsluttende eksamener også være bestått før studenten kan starte på neste 

semester. Unntak er for emner i første semester hvor det er krav om bestått eksamen først ved oppstart 

av tredje semester. Emne 8 Førerkort klasse C og emne 9 Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 

160) er enkeltstående og uavhengig av emnene i påfølgende semester, men må være bestått innen 

avslutning av fjerde semester. 

Oppbygging og rekkefølge av emnene skal bidra til progresjon og modenhet, slik at studentene etter to 

år er kvalifisert for å søke stillinger i et av landets brann- og redningsvesen eller 110-sentral. 

Semester Emnekode Emne  Sp Antall 

timer 

1 BRS1101 Emne 1 Yrkesrollen 5 150 

BRS1102 Emne 2 Risiko og sårbarhet 5 129 

BRS1103 Emne 3 Arbeidsverktøy 10 266 

BRS1104 Emne 4 Operativ beredskap I 10 247 

2 BRS1205 Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 10 245 

BRS1206 Emne 6 Operativ beredskap II 12,5 370 

3.1  
OPPBYGGING AV STUDIET 
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BRS1207 Emne 7 Nødalarmering 7,5 201 

3 BRS2308 Emne 8 Førerkort klasse C 2,5 78 

BRS2309 Emne 9 Kompetansebevis for utrykningskjøring 

(kode160) 

2,5 73 

BRS2310 Emne 10 Praksis i beredskap, forebyggende og 

nødalarmering 

25 675 

4 BRS2411 Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 10 258 

BRS2412 Emne 12 Systematisk erfaringslæring 10 258 

BRS2413 Emne 13 Fordypning  10 250 

  Totalt hele studiet 120 3200 

Tabell 1 viser oversikt over emner, studiepoeng og timetall for studenten (Forklaring emnekode: Første siffer år, andre 
siffer semester, tredje og fjerde siffer løpenummer for emne). For mer detaljert tabell, se kap. 7.6 

 

Studiet består av totalt (3200) timer som er fordelt på (80) uker. 

Emne 1 Yrkesrollen, emne 2 Risiko og sårbarhet, emne 3 Arbeidsverktøy og emne 4 Operativ 

beredskap I gjennomføres i løpet av første semester i skoleukene 1-20. 

Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid, emne 6 Operativ beredskap II og emne 7 

Nødalarmering gjennomføres i skoleukene 20-40. 

Emne 8 Førerkort klasse C, emne 9 Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160) og emne 10 

Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering gjennomføres i skoleukene 40-60. 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid, emne 12 Systematisk erfaringslæring og emne 13 

Fordypning gjennomføres i skoleukene 60-80. 

Oppstart for de studentene som starter utdanningen i høstsemesteret er i uke 32 i år 1. Studiet avsluttes i 

uke 24 i år 2.  

For de studentene som starter utdanningen i vårsemesteret er oppstart i uke 3 i år 1. Studiet avsluttes i 

uke 50 i år 2.  

Undervisningen ved skolen foregår på dagtid alle hverdager i tidsrommet 08:15 til 15:45, med pause 

mellom klokken 11:30 og klokken 12:00.  

Totalt antall normerte arbeidstimer for studentene omfatter all lærerstyrt undervisning/veiledning, 

praktisk øving og trening, beregnet egenarbeid, samt praksis i brann- og redningsvesen. 
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Et læringsutbytte er en beskrivelse av hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre som 

resultat av en læringsprosess. En student som har fullført fagskolestudiet Brann, redning 

og samfunnssikkerhet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, inndelt i 

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, i henhold til kravene i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) nivå 5.2. 

 

 

 

 

  

KAPITTEL  

4  
Overordnet 

læringsutbytte for 

Brann, redning og 

samfunnssikkerhet 
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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 

 

 

 

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 

 

 

 

 

4.1  
KUNNSKAP 

4.2  
FERDIGHETER 
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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 

  

4.3  
GENERELL KOMPETANSE 
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KAPITTEL  

5  
Emnebeskrivelser 

Under følger emnebeskrivelser for emnene i utdanningen, der det for hvert emne angis 

tema, innhold, læringsutbytte, arbeidsomfang, undervisningsformer og 

læringsaktiviteter, obligatorisk aktivitet, beskrivelse av eksamen, arbeidskrav, vurdering 

og liste over litteratur. Bokstav og tall etter læringsutbyttebeskrivelsen refererer til det 

overordnete læringsutbyttet. 

Emnene skal jevnlig evalueres for å holde en høy kvalitet. Studentene forventes å delta 

aktivt i evalueringer, spørreundersøkelser, og møter med mer for å bidra til å heve 

utdanningskvaliteten på studiet. Evalueringen skjer i tråd med fagskolens 

kvalitetssystem. 

For enkelte tema i noen av emnene vil det være først i praksisperioden at studentene kan 

oppnå generell kompetanse. I praksisperioden er studentene i reelle omgivelser, og får 

dermed benyttet den kunnskapen og ferdighetene som er opparbeidet i de to første 

semestrene i virkelighetsnære arbeidssituasjoner satt i en kontekst i yrkesfeltet.  
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Brann- og redningsvesenet har høy tillit i befolkningen. Det er derfor viktig at studentene tidlig blir 

kjent med yrkesrollen. Studentene skal bli med kjent brann- og redningsvesenets historie, kultur, 

egenart, tradisjoner som et grunnlag for utvikling av holdninger og etikk i yrket de skal praktisere. Som 

brann- og redningspersonell har man myndighet i kraft av sin stilling, og det er dermed viktig å være 

bevisst hvilken påvirkningskraft man har overfor befolkningen.  

 

Fysiske og psykiske påkjenninger og reaksjoner ved hendelser, teamarbeid og relasjonskompetanse er 

viktig for arbeid med oppgaver innenfor beredskap, forebygging og nødalarmering.  

Yrket er forbundet med risiko, og fokus på helse, miljø og sikkerhet samt helsefare vil være relevant 

kompetanse å ha tidlig i studiet. Gjennom studiet vil studentene også få kompetanse som gjør de i stand 

til å ivareta egensikkerhet i risikofylte innsatser. For å yte maksimalt i krevende brann- og 

redningsinnsatser er det viktig at studentene lærer betydning av kosthold og ernæring, og hvilken 

innvirkning det har på kroppen. Yrkesmessige belastninger kan oppstå i form av fysiske, men også 

psykiske utfordrende arbeidsbelastninger, innenfor alle de tre fagretningene. Derfor må man vite hvilke 

tiltak som kan utføres for å redusere denne type belastninger. I et yrke som krever årlig helsekontroll, 

må man kjenne til bedriftshelsetjenestens rolle.  

 

Gjennom hele studiet er det lagt vekt på å sette studentene i stand til å reflektere over egen læring for å 

kunne utvikle seg faglig, men også å lære metoder for å reflektere sammen med andre som en del av 

livslang læring. 

 

Emne 1Emne 1 Yrkesrollen 

Emnekode  BRS1101 

Semester  1  

Studiepoeng 5 

Arbeidsmengde 150 timer  

Undervisningsspråk Norsk 

Undervisningssted Tjeldsund 

Tema 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 

5.1  
EMNE 1 YRKESROLLEN 
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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 Kunnskap 

Kandidaten: 

• kjenner til brann- og redningsvesenets historie, tradisjoner, 

egenart og plass i samfunnssikkerhetskjeden og i samfunnet 

(K6) 

• 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) 
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• 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) 
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• 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 brann- og redningsinnsats alene 

og som deltager i gruppe og i tråd med Arbeidsmiljøloven og 

tilhørende forskrifter (GK1) 

• 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) 

• 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 

Obligatorisk aktivitet Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være 

godkjent før muntlig eksamen kan gjennomføres. 

Arbeidskrav To prosjektoppgaver som må være godkjent i henhold til 

læringsutbyttebeskrivelsene, før muntlig eksamen kan gjennomføres. 

Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 studenter, og 

omhandler henholdsvis teamarbeid og relasjonskompetanse og metode 

for refleksjon.  

 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

 

Del Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

1 Prosjektoppgave; 

teamarbeid og 

relasjonskompetanse 

(2000 ord) 

2 uker Alle trykte og 

skrevne 

hjelpemidler 

tillatt 

2 Prosjektoppgave; 

metode for refleksjon 

(2000 ord) 

2 uker Alle trykte og 

skrevne 

hjelpemidler 

tillatt 

 

Beskrivelse av 

eksamen 

Emnet avsluttes med en muntlig eksamen som er individuell og 

omhandler alle temaene i emnet.  

 

Gradert karakter A – E / F (stryk) på muntlig eksamen. 



STUDIEPLAN  

BRANN, REDNING OG SAMFUNNSSIKKERHET  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 50 

Karakteren som fremkommer på muntlig eksamen, oppgis som 

emnekarakter på vitnemålet.  

Vurdering  Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

Muntlig eksamen 30 min. 

med 30 

min. 

forberedelse 

Ingen 

hjelpemidler 

tillatt 

 

Litteratur  Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 1, Norsk Brannvernforening, kap. 

1.2, 1.4 (31 sider) 

I tjeneste for å redde liv: Oslo brann- og redningsetat gjennom 150 år, 

Brenden, Brann og redningsetaten Oslo, side 82-97, 108-120 og 130-134 

(35 sider) 

Operativ psykologi (2018), Eid/Johnsen, Fagbokforlaget, kap. 1,2, 5, 7 

og 10 (130 sider) 

Psykologi i operativ tjeneste (2019), Risan, Skoglund, Gyldendal, kap. 2, 

3 og 4 (50 sider) 

Idrettens treningslære (2015) Gjerset, Gyldendal, side 16-26, 27-55, 128-

139, 168-180, 217-222, 262-267, 329-341, 344-345, 347-356, 369-374, 

404-414, 552-561 (119 s.) 

Hvordan organisasjoner fungerer (5. utgave), Jacobsen & Thorsvik 

(2019), Fagbokforlaget, kap. 4 (34 sider) 

Team, Hjertø (2013), Fagbokforlaget, side 13-40 (34 sider) 

Arbeidsmiljø og HMS-arbeid (2020), Willadssen, Gyldendal, kap. 4 og 

5.1 (69 sider) 

Beredskapsøving og -læring (2020), Sommer, Pollestad, Steinnes, 

Fagbokforlaget, kap. 5.3 (5 sider) 

Støttelæremidler NOU 2012:8 – Ny utdanning for nye utfordringer 

 

Brannstudien 2013 

 

Spotify – Branncast | Podkast på Spotify – Eivind Holm Nøttveit 

 

Oslo brenner | Sesong 1 | TV 2 Play 

 

Evaluering Evaluering i tråd med fagskolens kvalitetssystem 

 

https://open.spotify.com/show/68J41RoqyBgQjKpuVfS3iE
https://play.tv2.no/programmer/fakta/oslo-brenner/sesong-1/
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Risikoforståelse er et sentralt tema i utdanningen som er avgjørende både for sikker yrkesutøvelse og 

ivaretakelse av god samfunnssikkerhet.  

Mange av arbeidsoppgavene vil utføres som en del av et samvirke med andre aktører. Derfor må 

studentene kjenne til hvilken plass de har i samfunnssikkerhetsskjeden, og hvordan redningstjenesten er 

bygget opp.  

Studentene må lære hvilken risiko de selv kan bli utsatt for, og følgelig viktigheten av HMS på 

arbeidsplassen og ivaretakelse av egensikkerhet, men også hvilken risiko som finnes i samfunnet. Dette 

gjelder spesielt i forhold til branner, ulykker og andre uønskede hendelser som inntreffer. 

Flere typer lover og forskrifter regulerer i stor grad oppgaver, ansvar og myndighet, og studentene må 

bli kjent med hvilket regelverk som gjelder på brann- og redningsområdet, i tillegg til hvilket regelverk 

som gjelder for beredskapsarbeidet i kommunen. Risiko- og sårbarhetsanalyser står sentralt i alt arbeid 

med samfunnssikkerhet. Studentene må derfor være i stand til å gjennomføre enkle ROS-analyser.  

Emne 2Emne 2 Risiko og sårbarhet 

Emnekode BRS1102 

Semester  1  

Studiepoeng 5 

Arbeidsmengde 129 timer  

Undervisningsspråk Norsk  

Undervisningssted Tjeldsund  

Tema Risikoforståelse 

Risikoregulering og sikkerhet 

Brann, ulykker og andre uønskede hendelser 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)  

HMS 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 

5.2  
EMNE 2 RISIKO OG SÅRBARHET 
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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 ROS-analyser 

 

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) og tilpassede risikoanalyser  

Læringsutbytte Kunnskap 

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) 
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• har kunnskap om sikker utførelse av arbeidsoppgaver og 

hvordan man anvender risikoanalyser til oppgaveløsning i 

brann- og redningsvesenet (K2) 

 

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 

Obligatorisk aktivitet Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være 

godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres. 

Arbeidskrav To prosjektoppgaver som må være godkjent i henhold til 

læringsutbyttebeskrivelsene, før skriftlig eksamen kan gjennomføres. 

Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 studenter, og 

omhandler henholdsvis ROS-analyse og HMS/ivaretakelse av 

egensikkerhet. 

 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. 



STUDIEPLAN  

BRANN, REDNING OG SAMFUNNSSIKKERHET  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 54 

 

Del Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

1 Prosjektoppgave; 

ROS-analyse (2000 

ord) 

4 uker 

 

Alle trykte og 

skrevne 

hjelpemidler 

tillatt 

2 Prosjektoppgave; 

HMS/egensikkerhet 

(2000 ord) 

4 uker Alle trykte og 

skrevne 

hjelpemidler 

tillatt 

 

Beskrivelse av 

eksamen 

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen som er individuell og 

omhandler alle temaene i emnet.  

 

Gradert karakter A – E / F (stryk) på skriftlig eksamen. 

Karakteren som fremkommer på skriftlig eksamen, oppgis som 

emnekarakter på vitnemålet. 

Vurdering  Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

Skriftlig eksamen 4 timer Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Litteratur  Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 1, Norsk Brannvernforening, kap. 

1.3 (4 sider)  

Samfunnssikkerhet - Analyse, styring og evaluering (2020), Njå, 

Sommer, Rake, Braut, Universitetsforlaget, kap. 2 og 8 (70 sider) 

Analyse av krisescenarioer (2019), DSB, sammendrag (6 sider) 

Risikoanalyse, Rausand & Utne (2009), Tapir akademisk forlag, kap. 2, 

3, 5, 7, 15 og 16 (90 sider) 

Sikkerhet i arbeidslivet, Kongsvik et al. (2018), Fagbokforlaget, kap. 1, 

3, 6, 7, 12, 13, 14, 15 og 17 (132 sider) 

Håndbok for redningstjenesten (2018), Hovedredningssentralen, kap. 2 

og 6 (30 sider) 

Sikkerhet og ledelse, Antonsen, Heldal & Kvalheim (2017), Gyldendal 

Akademisk, kap. 13 (21 sider) 

Risikovurdering: praktisk risiko- og sårbarhetsanalyse i virksomheter 

(2019), Johnsen, Gyldendal, kap. 3 (15 sider) 
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Støttelæremidler NS-ISO 31000:2018 Risikostyring 

 

Verktøy til risikostyring - DFØ (dfo.no) 

 

Risikostyring (2. utgave), Aven (2015), Universitetsforlaget 

 

Risikoanalyse (2. utgave), Aven, Røed & Wiencke (2017), 

Universitetsforlaget 

 

Arbeidsmiljøloven – kap. 1-7 

 

Internkontrollforskriften 

 

Evaluering Evaluering i tråd med fagskolens kvalitetssystem 

 

 

Arbeidsoppgavene i utøvelsen av den operative delen av yrket innebærer bruk av ulike typer verktøy og 

utstyr. Det er viktig at studentene blir trygge på bruken, og ikke minst hvilken risiko ulike 

arbeidsoperasjoner innebærer. Dette vil kreve mengdetrening og øvelser med riktig og sikker bruk av 

verktøy og utstyr.  

Yrket innebærer å utføre oppgaver i risikofylte omgivelser. Forståelse av verneutstyr, 

sikkerhetsavstander og sikringsutstyr er viktig for å unngå skader. 

Til å utføre ulike typer redningsinnsatser vil mange typer redningsutstyr være viktig å kunne bruke. 

Studentene skal ha kompetanse til å vite hvilke redningsutstyr som egner seg best for å løse ulike 

oppgaver og hvordan disse skal brukes på en riktig måte. 

Beregning av vannføring og trykktap er nødvendig for å forstå hvordan man sikrer tilstrekkelig 

vannforsyning ved en brann. 

Riktig bruk av sambandsutstyr er viktig i tidskritiske situasjoner og en forutsetning for felles 

situasjonsforståelse.  

Utrykningskjøring er en risikofylt del av jobben og det er viktig at studentene kjenner til hvordan 

daglig vedlikehold og kontroll skal gjennomføres for å sikre at kjøretøyene er i god og forskriftsmessig 

stand.  

For å kunne utføre innsats mot brann, må studentene få en forståelse av hvorfor branner oppstår og 

hvordan branner utvikler seg. Kompetansen innen brannteori er en viktig forutsetning for å kunne forstå 

5.3  
EMNE 3 ARBEIDSVERKTØY 

https://dfo.no/fagomrader/risikostyring/verk%C3%B8y-til-risikostyring
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hvilke slokkemidler og slokkeutstyr man skal bruke til de ulike type branner, men også for å forstå 

hvilken effekt ulike forebyggende tiltak vil ha og dermed hvordan branner kan forebygges best mulig. 

Nye energikilder brukes i stadig større grad i kjøretøy, fartøy og i bygninger. Studentene må kjenne til 

de ulike energikildene, hvor de benyttes og hvilke sikkerhetstiltak som gjelder ved innsats mot disse. 

Emne 3 Arbeidsverktøy 

Emnekode BRS1103 

Semester  1  

Studiepoeng 10  

Arbeidsmengde 266 timer  

Undervisningsspråk Norsk  

Undervisningssted Tjeldsund  

Tema Bruk av verktøy (virkemåte) 

Bruk av verktøy (sikkerhet) 

Vannføring og trykktap 

Sambandsutstyr 

Utrykningskjøretøy 

Brannteori 

Slokkeutstyr og slokkemidler 

Redningsutstyr 

Verne- og 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 
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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  

• 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 brann- og 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) 
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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) 

• 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) 
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• 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 

Obligatorisk aktivitet Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være 

godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres. 

Arbeidskrav Praktisk-muntlige tester 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) 
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• Sambandsutstyr – bruk av sambandsutstyr i henhold til 

sambandsreglement (gruppe)  

• Energikilder – identifisering av energikilder (individuelt)  

 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

 

Del Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

1 Praktisk-muntlig test; 

Utrykningskjøretøy  

25 min Sjekkliste 

2 Praktisk-muntlig test; 

Vannføring og 

trykktap 

25 min Ingen hjelpemidler 

tillatt 

3 Praktisk-muntlig test; 

Slokkeutstyr  

30 min Ingen hjelpemidler 

tillatt 

4 Praktisk-muntlig test; 

Sikringsutstyr  

20 min Ingen hjelpemidler 

tillatt 

5 Praktisk-muntlig test; 

Verktøybruk  

30 min Ingen hjelpemidler 

tillatt 

6 Praktisk-muntlig test; 

Sambandsutstyr  

25 min Ingen hjelpemidler 

tillatt 

7 Praktisk-muntlig test; 

Energikilder  

25 min Ingen hjelpemidler 

tillatt 

 

Beskrivelse av 

eksamen 

 

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen som er individuell og 

omhandler alle temaene i emnet.  

 

Gradert karakter A – E / F (stryk) på skriftlig eksamen. 

Karakteren som fremkommer på skriftlig eksamen, oppgis som 

emnekarakter på vitnemålet. 

 

Vurdering  Skriftlig eksamen 5 timer Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Litteratur  Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 1, Norsk Brannvernforening, kap. 

2.10 (14 sider) 

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 2, Norsk Brannvernforening, kap. 

2.8 (56 sider) 

Felles sambandsreglement for nødnett, (23 sider) 
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Sambandsreglement for brann- og redningsvesenet Nivå 2, (20 sider) 

Nødnett i bruk (2020), DSB, (46 sider) 

Brannfysikk (2015), Liebe, Norsk Brannvernforening, kap. 1.1-1.8, 1.10, 

1.12, 2, 3, 5.1-5.5, 6 og 7 (215 sider) 

Fysikk – forkurs (2005), Storelvmo, Gyldendal Norsk Forlag AS, kap. 1 

(20 sider)  

Hydraulikk i teori og praksis (2007), Yrkesopplæring, kap. 0 (4 sider)  

Veileder om solenergi for brann- og redningsvesen (2020), NELFO 

m.fl.,(20 sider) 

Arbeid i høyden - Arbihøyden (nakos.no) 

Håndtering av utilsiktede hendelser som brann, eksplosjon og avgassing 

knyttet til bruk av Li-ion batterier (2020), OilComp/Bergen brannvesen, 

side 11-13 (3 sider) 

Veien til førerkort - buss, lastebil og vogntog (2017), Lysenstøen/Stavik, 

A.T.L.'s Interessekontor A/L, side 158-160 (3 sider) 

Støttelæremidler Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 

tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) 

 

NEK 400:2018 Elektriske lavspenningsanlegg – installasjoner 

 

NEK – Tillegg 712 C – Valg og montasje for å sikre bekjempelse av 

brann 

 

Nødnett - YouTube 

 

Inomhusbrand (2013). MSB, (193 sider) 

 

Vatten och andre släckmedel (2013), MSB 

 

Brandförlopp, Ondrus, Lunds Universitet, Sverige. Institutionen för 

brandteknik 

 

Evaluering Evaluering i tråd med fagskolens kvalitetssystem 

 

 

https://www.nakos.no/enrol/index.php?id=2278
https://www.youtube.com/channel/UCPnznTNNPPJLEbih9Rp0u7g/featured
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Det er mange elementer som inngår i håndtering av akutte hendelser. I emne 4 Operativ beredskap I 

benyttes i stor grad den generelle kompetansen fra emnet Arbeidsverktøy til å håndtere de vanligste 

oppgavene brann- og redningsvesenet blir stilt overfor. I emnet setter man opparbeidet kompetanse inn 

i en øvelsessammenheng, hvor man trener med utstyr, teknikk og metoder i ulike brann- og 

ulykkesscenarioer.  

Studentene skal kjenne organisering av de ulike skadestedene, deres rolle i organiseringen og hvilke 

risikoreduserende tiltak man kan gjøre på et skadested.  

Studentene må ha kunnskaper om hvilket utstyr, teknikker og metoder man anvender ved ulike typer av 

ulykker hvor mennesker må frigjøres.   

Redning av mennesker i vann krever spesiell kompetanse og utstyr og studentene skal kjenne til utstyr, 

metoder og teknikker som benyttes her.  

Innen temaet brannslokking vil studentene lære viktigheten av bruk av personlig verneutstyr.  

Studentene vil lære søksteknikk i kalde omgivelser og gjennomføre ulike type slokkeøvelser. 

Studentene vil få god forståelse av hvordan sotbranner oppstår og hvordan disse kan forebygges og 

begrenses. 

Skogbranner krever spesiell kompetanse og studentene vil få kompetanse til å forstå hvordan 

skogbranner utvikler seg og hvilke tiltak som kan gjøres for å forebygge og redusere konsekvensene av 

disse. 

Studentene vil få en grundig opplæring innen førstehjelp som gjør dem i stand til å kunne utføre 

hjerte/lungeredning, bruke hjertestarter samt gjøre andre tiltak som er livsviktige for å redde liv og 

begrense ytterligere skader. 

Emne 4 Operativ beredskap I 

Emnekode BRS1104 

Semester  1  

Bygger på BRS1103 

Studiepoeng 10 

Arbeidsmengde 247 timer  

5.4  
EMNE 4 OPERATIV BEREDSKAP I 
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Undervisningsspråk Norsk  

Undervisningssted Tjeldsund  

Tema Førstehjelp 

Organisering av skadestedet  

Risiko på skadested ved branner og ulykker  

Redningsteknikk 

Overflateredning 

Brannslokking 

Innhold Førstehjelp  

• Grunnleggende førstehjelp 

• HLR, (Hjerte-, lungeredning) 

 

Organisering på skadested 

• Prinsipper, prosedyrer og instrukser for organisering av ulike 

skadested 

 

Risiko på skadested 

• Risikoreduserende tiltak på skadested 

 

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 

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 for 

å redusere risiko for skader og eksponering av farlige stoffer ved 

arbeid på skadested (K2) 
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• 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 valg av utstyr, metode og teknikker som 

anvendes for å redusere risiko for skader og eksponering av 

farlige stoffer ved arbeid på skadested (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) 

 

Undervisningsformer 

og læringsaktiviteter 

Forelesning, øvelser, gruppeoppgaver, veiledning, selvstudie 

Obligatorisk aktivitet Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være 

godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres. 

Arbeidskrav Praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av semesteret;  

• Førstehjelp – utføre HLR og bruk av hjertestarter (i gruppe, men 

godkjennes individuelt)   

• HMS – bruk av verneutstyr og røykdykkerapparat (individuell)   

• Overflateredning – bruk av drakt (gruppe) 

• Redningsutstyr – demonstrere og forklare bruk av 

frigjøringsverktøy (gruppe) 
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Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

 

Del Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

1 Praktisk-muntlig 

test; Førstehjelp  

20 min Ingen hjelpemidler tillatt 

2 Praktisk-muntlig 

test; HMS 

20 min Ingen hjelpemidler tillatt 

3 Praktisk-muntlig 

test; 

Overflateredning  

20 min Ingen hjelpemidler tillatt 

4 Praktisk-muntlig 

test; Redningsutstyr  

30 min Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Beskrivelse av 

eksamen 

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen som er individuell og 

omhandler alle temaene i emnet.  

 

Gradert karakter A – E / F (stryk) på skriftlig eksamen. 

Karakteren som fremkommer på skriftlig eksamen, oppgis som 

emnekarakter på vitnemålet. 

Vurdering  Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

Skriftlig eksamen 4 timer Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Litteratur  Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 1, Norsk Brannvernforening, kap. 

2.5 (26 sider) 

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 2, Norsk Brannvernforening, kap. 

2.7 og 2.9 (48 sider) 

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 3, Norsk Brannvernforening, kap. 

3.1, 3.2 (26 sider) 

Håndbok for redningstjenesten (2018), Hovedredningssentralen, kap. 10 

og 11 (10 sider) 

Akuttportalen – Akutthjelper 

Overflateredning (2017), Norsk brannvernforening, (88 sider) 

Mine kurs - Munio LMS – Overflateredning 

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking, DSB, (48 sider) 

https://www.akuttportalen.no/
https://dsb.muniolms.com/no/user/course
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Støttelæremidler Mestring, samhørighet og håp - Veileder for psykososiale tiltak ved 

kriser, ulykker og katastrofer, Helsedirektoratet 

 

Brandförlopp, Ondrus, Lunds Universitet, Sverige. Institutionen för 

brandteknik. 

 

90 sekunder play - MSB 
 

Evaluering Evaluering i tråd med fagskolens kvalitetssystem 

 

 

I praktiseringen av yrket er man i nær kontakt med befolkningen og det er derfor viktig, gjennom 

pedagogiske virkemidler, å kunne kommunisere, motivere, gi veiledning og undervisning om det å 

forebygge brann og andre ulykker. Spesielt viktig er kunnskap om risikoutsatte grupper og hvilke 

virkemidler som kan bidra til å redusere sårbarheten hos disse gruppene. 

Å ha nok kunnskap om regelverket til å kunne identifisere avvik som for eksempel å påpeke blokkerte 

rømningsveier etter gjennomført slokke- eller redningsinnsats og gi veiledning om forebyggende tiltak i 

hjemmet, er viktige tiltak som brann- og redningsvesenet skal være i stand til å utføre. Studentene skal 

kunne utøve godt forebyggende arbeid ved å ha nok kompetanse til å gi veiledning, men også kunne gi 

korrekte avvik ved behov. 

Alle brannobjekt har forutsetninger og begrensninger som er vesentlige for sikker bruk, vedlikehold og 

ved en hendelse. Forutsetningene og begrensningene til objektet blir gitt under oppføring av objektet i 

tråd med kravene i gjeldende regelverk. Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter skal bidra til at 

disse blir fulgt gjennom objektets levetid. Studentene skal kunne identifisere avvik på objektet, ha 

kjennskap til hvilke forutsetninger og begrensninger som er vanlige, hvordan objektet er tilrettelagt for 

innsats og slokkepersonell, og hvordan man kan identifisere ulike farer ved objektet. 

Ved å ha kjennskap til utforming, forutsetninger og begrensninger i et objekt vil studenten være i stand 

til å identifisere feil og mangler, informere- og veilede om forutsetninger og begrensninger i objektet til 

brukere og eiere, og gjennomføre en sikker innsats ved hendelser. 

Aktive og passive brannsikringstiltak er en forutsetning for sikker bruk av bygninger og andre 

brannobjekter. Studentene skal kjenne til de ulike aktive og passive brannsikringstiltakene som finnes; 

forvaltning,- drift og vedlikehold av tiltakene og være i stand til å identifisere avvik, feil og mangler på 

disse. 

5.5  
EMNE 5 FOREBYGGENDE OG 

KONSEKVENSREDUSERENDE ARBEID 

https://90sekunderplay.msb.se/
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Studentene skal ha kunnskap om systematisk sikkerhetsstyring. Studenten skal forstå innholdet i det 

systematiske sikkerhetsarbeidet, internkontrollens funksjon, og være i stand til å formidle dette til 

objektseiere og brukere. 

Studenten skal også kjenne til og forstå brann- og redningsvesenets rolle i det systematiske 

sikkerhetsarbeidet.  

Studentene skal forstå hvorfor dette er viktig, kjenne innholdet og de ulike fasene i det systematiske 

sikkerhetsstyringsarbeidet; kartlegging, planlegging, iverksetting og evaluering.  

Ved å forstå innholdet og grunnlaget for det systematiske sikkerhetsarbeidet vil studenten være i stand 

til å informere og veilede objektseiere og –brukere og befolkningen generelt i risiko og 

risikoreduserende tiltak. 

Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

Emnekode BRS1205 

Semester  2  

Bygger på BRS1101 og BRS1102 

Studiepoeng 10 

Arbeidsmengde 245 timer  

Undervisningsspråk Norsk  

Undervisningssted Tjeldsund 

Tema 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 
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• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester 

(produktkontrolloven) 

• 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  

• Tiltak mot brannspredning mellom bygninger og internt i 

bygninger 

• Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 

 

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 Kunnskap 

Kandidaten: 
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• 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) 

• har kunnskap om lover, forskrifter og veiledninger som 

regulerer krav til offentlig saksbehandling og 

myndighetsutøvelse innen brannsikkerhet (K1) 

 

Ferdigheter 
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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) 

 

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) 
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Undervisningsformer 

og læringsaktiviteter 

Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, demonstrasjoner i 

vognhall/øvingsfelt, selvstudie 

Obligatorisk aktivitet Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være 

godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres. 

Arbeidskrav Praktisk-muntlig test 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. 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:  

1. kartlegging og planlegging av tiltak for risikoutsatte grupper 

2. planlegge og gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak 

3. planlegge og gjennomføre veiledning 

4. planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg 

 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

 

Del Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

1 Praktisk-muntlig test; 

ulike 

bygningskonstruksjoner  

30 min. 

med 30 

min. 

forberedelse 

Ingen 

hjelpemidler 

tillatt 

2 Prosjektoppgave; 

bygningsutforming og 

brannsikringstiltak 

(2000 ord) 

2 uker Alle trykte og 

skrevne 

hjelpemidler 

tillatt 

3 Prosjektoppgave; 

risikobasert 

forebyggende arbeid 

(3000 ord) 

4 uker Alle trykte og 

skrevne 

hjelpemidler 

tillatt 

 

Beskrivelse av 

eksamen 

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen som er individuell og 

omhandler alle temaene i emnet.  

 

Gradert karakter A – E / F (stryk) på skriftlig eksamen. 
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Karakteren som fremkommer på skriftlig eksamen, oppgis som 

emnekarakter på vitnemålet. 

Vurdering  Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

Skriftlig eksamen 3 timer Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Litteratur  Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 1, Norsk Brannvernforening, side 

109-123 (15 sider) 

Får Walter lov? E-læringskurs i forvaltningsloven | Læringsplattformen 

(difi.no)  

Brann i bygg (2016), Liebe, Norsk Brannvernforening, kap. 2, 5, 6.1, 

6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 og 11 (78 sider) 

Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere, DSB, (18 sider) 

Internkontrollforskriften med kommentarer, Arbeidstilsynet, (9 sider)     

Nettkurs: Livsviktig samarbeid (dsb.no)  

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og 

feiervesenet, DSB, side 8-54 (47 sider) 

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging, DSB, (21 

sider) 

NS 3960:2019 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og 

vedlikehold (2019), kap. 1-10 (38 sider) 

FG 920:4 Kontroll av faste automatiske vannbaserte slokkeanlegg 

(2018), generell del (26 sider) 

Støttelitteratur Temaveileder: Kommunikasjon og risikogrupper for brann, DSB 

 

Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet, DSB 

 

Film: En dag i din uniform | Livsviktigsamarbeid 

 

Offentleglova med rettleiar 

 

Forvaltningsloven, forvaltningsforskriften og veileder om bestemmelser 

i forvaltningsloven og forvaltningsforskriften 

 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 

 

https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/far-walter-lov-e-laeringskurs-i-forvaltningsloven
https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/far-walter-lov-e-laeringskurs-i-forvaltningsloven
https://ekurs.dsb.no/
https://www.livsviktigsamarbeid.no/kurs-og-opplaring/filmer-og-e-laringskurs/en-dag-i-din-uniform/
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Forskrift om brannforebygging 

 

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 

(produktkontrolloven) 

 

Risiko og tilsyn. Risikostyring og rettslig regulering (2015), Hempel, 

Lindøe, Kringen, Braut. Universitetsforlaget 

 

 

NS-EN 12845:2015+A1:2019 Faste brannslokkesystemer — 

Automatiske sprinklersystemer — Dimensjonering, installering og 

vedlikehold 

 

NS-EN 16925:2018+NA:2019 

 Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - 

Dimensjonering, installering og vedlikehold 

 

 

FG 930:1 FG-veiledning til NS-EN 12845 Faste brannslokkesystemer 

Automatisk sprinklersystemer Dimensjonering, installering og 

vedlikehold (2019) 

 

Evaluering Evaluering i tråd med fagskolens kvalitetssystem 

 

 

I emne 6 Operativ beredskap II bygger man videre på kompetansen man har opparbeidet gjennom emne 

3 Arbeidsverktøy og emne 4 Operativ beredskap I.   

Studentene skal få en grundig opplæring i ulike metoder og teknikker for brannslokking med fokus på 

risikoreduserende tiltak og miljøhensyn.  

Emne 6 Operativ beredskap II fokuserer på spissing av kompetansen inn mot oppgaver som krever 

spesielt utstyr, metoder og teknikker. Dette gjelder ulykker med dyr, tyngre kjøretøy, bygningskollaps 

og rasulykker og ulykker der hvor tau benyttes til redning og sikring.  

5.6  
EMNE 6 OPERATIV BEREDSKAP II 
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Studentene skal ha kompetanse til å kunne bruke utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved 

redningsinnsatser for å redde liv og begrense skader på helse og miljø ved ulike typer ulykker. 

Innen temaet CBRNE vil studentene få en bred opplæring innen fagfeltet med spesielt fokus på 

områdene C, B og E.  

Studentene vil få kompetanse til å vite hvordan emosjonell førstehjelp kan anvendes både mot kolleger, 

pårørende ved en ulykke, suicidale samt hvilke tiltak man kan treffe mot truende personer. I tillegg skal 

studenten kjenne til hvordan defusing og debriefing og kollegastøtteordningen fungerer. 

Studentene vil få en grunnleggende kompetanse innen håndtering av akutt forurensning både på sjø og 

land.  

Studentene skal vite hvilke tiltak man kan gjøre for å redusere skadevirkninger ved og etter branner. 

Brann- og redningsvesenet møter oftere situasjoner hvor terror eller våpen benyttes. Studentene må få 

kompetanse til å forstå risikomomenter i slike situasjoner.  

Klimaskapte hendelser som storm, ras og flom skjer stadig oftere og brann- og redningsvesenet er 

beredskapsressursen som initialt håndterer dette. Utstyr, metoder og teknikker for å redusere 

skadevirkningene av slike hendelser er viktige elementer i emnet.  

Emne 6 Operativ beredskap II 

Emnekode BRS1206 

Semester  2  

Bygger på BRS1103 og BRS1104 

Studiepoeng 12,5 

Arbeidsmengde 370 timer  

Undervisningsspråk Norsk 

Undervisningssted Tjeldsund 

Tema Brannslokking 

Tauredning 

Dyreredning 

Urban søk og redning (USAR)  

Tungredning 

CBRNE 

Akutt forurensning 

Restverdiredning 

Mental førstehjelp 

PLIVO (pågående livstruende vold) /skarpe hendelser 
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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.  

 

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 

• 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 
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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) 
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• 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) 

• kan gjøre rede for bruk av verneutstyr ved innsats mot farlige 

stoffer (F1) 

• kan gjøre rede  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) 

Undervisningsformer 

og læringsaktiviteter 

Forelesning, praktisk øving på øvingsfelt, gruppeoppgaver, veiledning, 

selvstudie  
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Obligatorisk 

aktivitet 

Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være godkjent 

før skriftlig eksamen kan gjennomføres. 

Arbeidskrav Praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av semesteret;  

• Brannslokking – slokketeknikk, søksteknikk og bruk av vifter 

(gruppe) 

• Tauredning – oppkobling av forankringspunkt og taubrems 

(gruppe) 

• Dyreredning – bruk av sikrings- og løfteutstyr (gruppe) 

• Urban søk og redning -  bruk av sikrings- og løfteutstyr (gruppe) 

• CBRNE – bruk av verneutstyr og måleinstrumenter (gruppe) 

• Prinsipper for innsats ved pågående livstruende vold - PLIVO 

(individuell) 

• Akutt forurensning (gruppe) 

• Mental førstehjelp (gruppe) 

 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

 

Del Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

1 Praktisk-muntlig 

test; Brannslokking 

30 min Ingen hjelpemidler tillatt 

2 Praktisk-muntlig 

test; Tauredning  

20 min Ingen hjelpemidler tillatt 

3 Praktisk-muntlig 

test; Dyreredning  

20 min Ingen hjelpemidler tillatt 

4 Praktisk-muntlig 

test; Urban søk og 

redning 

20 min Ingen hjelpemidler tillatt 

5 Praktisk-muntlig 

test; CBRNE 

20 min 

 

Ingen hjelpemidler tillatt  

6 Praktisk-muntlig 

test; PLIVO 

 

20 min Ingen hjelpemidler tillatt 

7 Praktisk-muntlig 

test; Akutt 

forurensning 

30 min Alle hjelpemidler tillatt 



STUDIEPLAN  

BRANN, REDNING OG SAMFUNNSSIKKERHET  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 79 

8 Praktisk-muntlig 

test; Mental 

førstehjelp 

20 min Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Beskrivelse av 

eksamen 

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen som er individuell og omhandler 

alle temaene i emnet.  

 

Gradert karakter A – E / F (stryk) på skriftlig eksamen. 

Karakteren som fremkommer på skriftlig eksamen, oppgis som 

emnekarakter på vitnemålet. 

Vurdering  Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

Skriftlig eksamen 4 timer Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Litteratur  Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 1, Norsk Brannvernforening, kap. 1.6, 

2.2, 2.11 (33 sider) 

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 2, Norsk Brannvernforening, kap. 4.1 

(22 sider)  

Grunnkurs for brannkonstabel: Hefte 3, Norsk Brannvernforening, kap. 3.3, 

3.4, 3.6, 5.1, 5.2, 5.3 (102 sider) 

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking, DSB, (48 sider) 

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende 

vold, (35 sider) 

PLIVO – nettkurs: www.nakos.no  

Nettkurs for innlæring av "Håndbok for nødetatene, Farlige stoffer- 

CBRNE - www.nakos.no 

RAPPORT – BRUK AV SKUM I ABBV (2019), Asker og Bærum 

brannvesen IKS, (7 sider) 

Psykologi i operativ tjeneste (2019), Risan, Skoglund, Gyldendal, kap. 9, 

11 og 14 (31 sider) 

Operativ psykologi (2018), Eid/Johnsen, Fagbokforlaget, kap. 13 (26 sider) 

Statens beredskap mot akutt forurensing – oljevernutstyr – metoder og bruk 

(2016), Kystverket, (60 sider) 

Kommunal beredskap mot akutt forurensing – veiledning M1799 (2020), 

Miljødirektoratet, (36 sider) 

http://www.nakos.no/
https://www.nakos.no/
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Støttelæremidler Håndbok for nødetatene: Farlige stoffer – CBRNE 

 

www.farliggodspermen.no 

 

ADR/RID Landtransport av farlig gods (2021) 

 

Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med 

personskade, Helsedirektoratet 

 
CBRNE-grunnkurs www.nakos.no 
 

https://www.met.no/publikasjoner/met-info/ekstremvaer 

 

Nasjonal plan - Beredskap mot akutt forurensning eller fare for akutt 

forurensning, Kystverket 

 

Akutt forurensning - an administrativ veileder for kommuner og IUA, 

Kystverket 

 

Håndbok restverdiredning – Veileder for RVR-tjenesten (2015), Finans 

Norge 

 
90 sekunder play - MSB 
 

Evaluering Evaluering i tråd med fagskolens kvalitetssystem 

 

 

Som operatør på 110-sentral må man kunne motta nødmeldinger, loggføre, veilede, og på bakgrunn av 

kompetanse innen beredskap og forebygging, utvarsle riktige og tilstrekkelige ressurser. Operatørene 

på 110-sentral skal kunne bruke beslutningsstøtteverktøy og kart og geografiske informasjonssystemer i 

prosessen med mottak og utvarsling av ressurser. 

Emne 7 Nødalarmering 

Emnekode BRS1207 

Semester  2  

5.7  
EMNE 7 NØDALARMERING 

http://www.farliggodspermen.no/
http://www.nakos.no/
https://www.met.no/publikasjoner/met-info/ekstremvaer
https://90sekunderplay.msb.se/
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Bygger på BRS1101 

Studiepoeng 7,5 

Arbeidsmengde 201 timer  

Undervisningsspråk Norsk 

Undervisningssted Stavern 

Tema Beslutningsstøtteverktøy 

Beslutningstaking i en 110-sentral 

Intervjuteknikk, etikk og holdninger 

Kart og geografiske informasjonssystemer 

Samhandling med meldingsmottak og andre etater 

Innhold Beslutningsstøtteverktøy 

Loggføring 

Beslutningstaking i en 110-sentral 

Intervjuteknikk 

Holdninger, etikk 

Kart og geografiske informasjonssystemer 

Samhandling med meldingsmottak og andre etater 

Læringsutbytte Kunnskap 

Kandidaten: 

• har kunnskap om utstyr, rutiner og prosedyrer som anvendes i 

110-sentral (K1) 

• har kunnskap om operativ beslutningstaking i en 110-sentral 

(K2) 

• har kunnskap om intervjuteknikk, veiledning, etikk og 

holdninger i en 110-sentral (K2) 

• har kunnskap om kart og geografiske informasjonssystemer som 

anvendes i en 110-sentral (K1) 

• har kunnskap om samhandling ved mottak av nødmelding og 

kommunikasjon med andre etater i en 110-sentral (K2) 

 

Ferdigheter 
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Kandidaten: 

• kan gjøre rede for valg av utstyr, rutiner og prosedyrer som 

anvendes i en 110-sentral (F1) 

• kan reflektere over egen faglig utøvelse i en 110-sentral (F2) 

• kan gjøre rede for intervjuteknikk, veiledning, etikk og 

holdninger i en 110-sentral (F1) 

• kan gjøre rede for kart og geografiske informasjonssystemer 

som benyttes i en 110-sentral (F1) 

• kan gjøre rede for hvordan samhandling ved mottak av 

nødmelding og kommunikasjon med andre etater gjennomføres 

(F1) 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten:  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, rutiner og 

prosedyrer i en 110-sentral (GK1) 

• kan planlegge og gjennomføre bruk av kart og geografiske 

informasjonssystemer i en 110-sentral (GK1) 

 

Undervisningsformer 

og læringsaktiviteter 

Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, praktiske øvelser i 

alarmsentral. 

Obligatorisk aktivitet Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være 

godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres. 

Arbeidskrav Praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av semesteret;  

• Bruk av kart – identifikasjon og klassifisering av ulike 

kartreferanser og sette disse i sammenheng med ulike 

koordinatsystemer (individuell) 

• Meldingsmottak og varsling – mottak av nødsamtale, utvarsling 

av ressurser, veiledning til nødstilt og gi faglig støtte til brann- 

og redningsvesenet (gruppe) 

• Trippelvarsling – gjennomføre trippelvarsling (gruppe) 

• Samhandling ved mottak av nødmelding (gruppe) 

 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

 

Del Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 



STUDIEPLAN  

BRANN, REDNING OG SAMFUNNSSIKKERHET  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 83 

1 Praktisk-muntlig 

test; Bruk av kart 

20 min Digitale kart og GIS 

2 Praktisk-muntlig 

test; 

Meldingsmottak 

og varsling 

20 min Loggføringsverktøy 

3 Praktisk-muntlig 

test; 

Trippelvarsling 

20 min Rutiner for 

trippelvarsling 

4 Praktisk-muntlig 

test; Samhandling 

ved mottak av 

nødmelding 

30 min Alle trykte og 

skrevne 

hjelpemidler tillatt 

 

Beskrivelse av 

eksamen 

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen som er individuell og 

omhandler alle temaene i emnet.  

  

Gradert karakter A – E / F (stryk) på skriftlig eksamen. 

Karakteren som fremkommer på skriftlig eksamen, oppgis som 

emnekarakter på vitnemålet. 

Vurdering  Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

Skriftlig eksamen 4 timer Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Litteratur  Operativ psykologi (2018), Eid/Johnsen, Fagbokforlaget, kap. 11 (18 

sider) 

Safety at the sharp end (2013), Crichton, et.al, Ashgate, kap. 1-5, 7 og 8 

(186 sider) 

Nasjonal trippelvarslingsprosedyre mellom nødmeldesentralene, , 

versjon 1.0, med veileder, (36 sider) 

Vision – treningsmanual (nytt system innføres 1.1.2022, læremidler vil 

bli oppdatert), (167 sider) 

Perspektiver på samfunnssikkerhet (2021), Engen et. Al, Cappelen 

Damm Akademisk, kap. 10 og 11 (43 sider) 

Støttelæremidler Kim Roger 6minutt on Vimeo 

Just A Routine Operation - YouTube 

https://vimeo.com/191444421
https://www.youtube.com/watch?v=JzlvgtPIof4
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Evaluering Evaluering i tråd med fagskolens kvalitetssystem 

 

 

Opplæringen følger av Vegtrafikkloven 18.juni 1965. Med hjemmel i loven har Samferdsels-

departementet fullmakt til å gi bestemmelser om teoretisk og praktisk opplæring av personer som vil ta 

førerkort, kompetansebevis eller bevis for å ha gjennomgått annen bestemt trafikkopplæring. Mål for 

trafikkopplæringen og krav til undervisningen er fastsatt av Vegdirektoratet gjennom forskrift av 1. 

oktober 2004 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften). Av forskriften 

går det blant annet fram at undervisningen skal legge til rette for at kandidaten kan nå målene for 

opplæringen.  

Opplæringen for førerkort klasse C følger ikke nivå 5.2 i NKR. Opplæringen for kl. C kan ikke legges 

på et høyere nivå enn det som kreves for å få førerrett.12  

Læreplan Førerkortklasse C og CE – Håndbok V85613 med fastsatte trinnmål, delmål og innhold legges 

til grunn for ervervelse av førerkort klasse C.  

Føreropplæringens hovedmål er at studentene får førerkompetanse, med de kunnskaper, ferdigheter, 

holdninger og den motivasjon som er nødvendig.14   

Emne 8 Førerkort klasse C 

Emnekode BRS2308 

Semester  3  

Studiepoeng 2,5 

Arbeidsmengde 78 timer  

Undervisningsspråk Norsk 

 

12 Det benyttes andre verb og begreper som læringsmål og elev i Læreplan Førerkortklasse C og CE – Håndbok 

V856, mens NKR benytter læringsutbyttebeskrivelse og fagskolen benytter begrepet student. 
13 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61495/binary/1158826?fast_title=H%C3%A5ndbok+V856+L%C3%A6re

plan+klasse+C+og+CE.pdf  
14 Ibid (s.15) 

5.8  
EMNE 8 FØRERKORT KLASSE C 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61495/binary/1158826?fast_title=H%C3%A5ndbok+V856+L%C3%A6replan+klasse+C+og+CE.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61495/binary/1158826?fast_title=H%C3%A5ndbok+V856+L%C3%A6replan+klasse+C+og+CE.pdf
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Undervisningssted Undervisningen gjennomføres av trafikkskoler godkjent av Statens 

vegvesen i henhold til gjeldende regelverk for slike og i nærhet til 

studentenes praksissted. 

Tema Føreropplæringen i alle klasser har sju gjennomgående temaer: 

• Lover, regler og trafikken som system 

• Kjøreteknisk ferdighet 

• Trafikal ferdighet 

• Økonomisk og miljøvennlig kjøring 

• Planlegging og forberedelse før kjøring 

• Handlings- og vurderingstendenser 

• Selvinnsikt 

For utfyllende beskrivelse av tema for førerkort klasse C vises det til 

Veiledning til Læreplan Førerkort klasse C og CE, Håndbok V865, 

Statens vegvesen. 

Innhold For utfyllende beskrivelse av innhold vises det til Veiledning til 

Læreplan Førerkort klasse C og CE, Håndbok V865, Statens vegvesen 

med fastsatte trinnmål, delmål og aktuelt innhold for førerkort klasse C. 

Læringsutbytte Målene i sin helhet fremgår av trafikkopplæringsforskriften § 19. 

Hovedmål for opplæringen til førerkort klasse C jf. § 19-115:  

Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse C skal eleven ha den 

kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre lastebil forsvarlig, og 

for å kunne ivareta de oppgaver som er lastebilførerens ansvar.  

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og 

risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som 

- er trafikksikker  

- gir god samhandling  

- fører til god trafikkavvikling  

- er mest mulig økonomisk og ressursvennlig  

- gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje  

- tar hensyn til helse, miljø og andres behov  

- er i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

Eleven skal kunne: 

- utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er en førers ansvar 

- sikre lasten forsvarlig 

- fatte riktige beslutninger om kjøring under vanskelige kjøreforhold 

 

15 Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften) 
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- være en ressursperson i krisesituasjoner på vegen. 

 

Føreropplæringen har fire trinn. Målene for trinn 1- 3 angir 

forutsetningene for å ha et godt utbytte av opplæringen på det neste 

trinnet, og det er derfor viktig at eleven i all hovedsak har nådd målene i 

et trinn før opplæringen i neste trinn påbegynnes. Det er 

kjøreferdigheten som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg i. 

Trinn 1: Grunnkurs tunge kjøretøy 

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse klasse C 

Trinn 3: Trafikal del klasse C 

Trinn 4: Avsluttende opplæring klasse C 

Trinn 1 jf. § 19-2 

• Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha den kompetansen 

som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring 

• Eleven skal ha en grunnleggende forståelse for hvordan tunge 

kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og 

samhandling 

• Eleven skal gjennomføre grunnkurs for tunge kjøretøy, jf. 

kapittel. 16 

 

Trinn 2 jf. § 19-3 

• Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen 

som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i 

trinn 3 

• Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksom-

heten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og 

samhandlingen med andre trafikanter 

• Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og 

vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes 

gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å 

bruke, og oppdage mangler ved, lastebilen 

 

Trinn 3 jf. § 19-4 

• Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha den kompetansen 

som er nødvendig for å ha godt utbytte av den avsluttende 

opplæringen i trinn 4 
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• Eleven skal ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i 

vegtrafikklovgivningen og kjøre sikkert og selvstendig i variert 

trafikk 

• Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og 

vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes 

gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å 

kjøre i god samhandling med andre 

Trinn 4 jf. § 19-5 

• Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen 

som er nødvendig for å kunne kjøre lastebil i samsvar med 

hovedmålet 

• Elevene skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler 

og til å samarbeide i trafikken 

Undervisningsformer 

og læringsaktiviteter 

- Teoriundervisning 

- Refleksjon 

- Demonstrasjoner 

- Ferdighetstrening 

Beskrivelse av 

eksamen 

Førerprøve gjennomføres i tråd med trafikkopplæringsforskriften 

(kapittel 29 og § 30-6) og med sensor fra Statens vegvesen. Karakteren 

er bestått/ikke bestått, og emnet er bestått når førerprøven er bestått. 

Vurdering  Trinnvurdering trinn II og III 

Litteratur  Læreplan førerkortklasse C og CE, håndbok V856  

Lastebil og buss – førerkort klasse C og D (2019), Fadnes/Hauge, 

Fagbokforlaget 

 

 

Opplæringen følger av Vegtrafikkloven 18.juni 1965. Med hjemmel i loven har Samferdsels-

departementet fullmakt til å gi bestemmelser om teoretisk og praktisk opplæring av personer som vil ta 

førerkort, kompetansebevis eller bevis for å ha gjennomgått annen bestemt trafikkopplæring.  

5.9  
EMNE 9 KOMPETANSEBEVIS FOR 

UTRYKNINGSKJØRING (KODE 160) 
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Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) 

setter krav til at fører av utrykningskjøretøy må inneha kompetansebevis.16  

Mål for trafikkopplæringen og krav til undervisningen er fastsatt av Vegdirektoratet gjennom forskrift 

av 1. juli 2009 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utryknings-

forskriften). 

 
Av forskriften går det blant annet fram at etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er 

nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er utryknings-

førerens ansvar. 

Opplæringen følger læreplan "Kompetansebevis for utrykningskjøring", fastsatt av Vegdirektoratet 1. 

juli 2009.  Læreplanen følger ikke nivå 5.2 i NKR. Opplæringen kan ikke legges på et høyere nivå enn 

det som kreves for å få kompetansebevis for utrykningskjøring.17  

Emne 9 Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160) 

Emnekode BRS2309 

Semester  3  

Studiepoeng 2,5 

Arbeidsmengde 73 timer  

Undervisningsspråk Norsk 

Undervisningssted Undervisningen gjennomføres av kjøreinstruktører godkjent av Statens 

vegvesen i henhold til gjeldende regelverk for slike og i nærhet til 

studentenes praksissted. 

Tema Føreropplæringen i alle klasser har sju gjennomgående temaer: 

• Lover, regler og trafikken som system 

• Kjøreteknisk ferdighet 

• Trafikal ferdighet 

• Økonomisk og miljøvennlig kjøring 

• Planlegging og forberedelse før kjøring 

• Handlings- og vurderingstendenser 

• Selvinnsikt 

 

16 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-12-637  
17 Det benyttes andre verb og begreper som opplæringsmål og elev i læreplanen "Kompetansebevis for 

utrykningskjøring", fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009, mens NKR benytter læringsutbyttebeskrivelse og 

fagskolen benytter begrepet student. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-12-637
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For utfyllende beskrivelse av tema vises det til læreplan 

"Kompetansebevis for utrykningskjøring", fastsatt av Vegdirektoratet 1. 

juli 2009. 

Innhold For utfyllende beskrivelse av innhold vises det til læreplan 

"Kompetansebevis for utrykningskjøring", fastsatt av Vegdirektoratet 1. 

juli 2009. 

Læringsutbytte Målene i sin helhet fremgår av utrykningsforskriften18. 

Hovedmål for opplæringen jf. § 24 

Etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig 

for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som 

er utrykningsførerens ansvar. 

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og 

risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som:  

a) er trafikksikker  

b) er tydelig og gir god samhandling  

c) er effektiv og fører til god framkommelighet for utrykningskjøretøyet  

d) tar hensyn til helse, miljø og andres behov  

e) er i samsvar med gjeldende regelverk  

Eleven skal også kunne utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er 

førers ansvar, samt ta nødvendig hensyn til passasjer. 

Føreropplæringen har fire trinn. Målene for trinn 1- 3 angir 

forutsetningene for å ha et godt utbytte av opplæringen på det neste 

trinnet, og det er derfor viktig at eleven i all hovedsak har nådd målene i 

et trinn før opplæringen i neste trinn påbegynnes. Det er 

kjøreferdigheten som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg i. 

Trinn 1: Grunnkurs – grunnleggende forståelse for utrykningskjøring 

Trinn 2: Grunnleggende kjøredyktighet 

Trinn 3: Utrykningskjøring 

Trinn 4: Utrykningsoppdrag – avsluttende sikkerhetskurs 

Trinn 1 jf. § 25 

• Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha en grunnleggende 

forståelse for hva utrykningskjøring innebærer, kjenne til 

 

18 Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) 
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opplæringens innhold og være bevisst på de krav som stilles til 

utrykningsfører 

• Eleven skal vite at det er nødvendig med god kompetanse i 

bilkjøring for å ha utbytte av opplæring i utrykningskjøring, og 

være motivert for å tilegne seg eller styrke denne kompetansen 

 

Trinn 2 jf. § 26 

• Eleven skal kunne kjøre presist, tydelig, sikkert og selvstendig i 

variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen 

kompetanse til å kjøre bil i trafikk 

 

Trinn 3 jf. § 27 

• Eleven skal kunne kjøre utrykning på en presis, tydelig, sikker 

og selvstendig måte i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne 

reflektere over og begrunne egne handlingsvalg i etterkant av 

kjøringen 

 

Trinn 4 jf. § 27 

• Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen 

som er nødvendig for å kjøre utrykning i samsvar med 

hovedmålet for opplæring til kompetansebevis for 

utrykningsførere 

Undervisningsformer 

og læringsaktiviteter 

- Teoriundervisning 

- Refleksjon 

- Demonstrasjoner 

- Ferdighetstrening 

Beskrivelse av 

eksamen 

Utrykningsprøven gjennomføres i tråd med utrykningsforskriften 

kapittel 7. Karakteren er bestått/ikke bestått, og emnet er bestått når 

utrykningsprøven er bestått.  

Vurdering  Trinnvurdering trinn II og III 

Litteratur  Læreplan Kompetansebevis for utrykningskjøring 
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Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for 

utrykningskjøring (utrykningsforskriften) 

 

 

I tredje semester er studentene i praksis i et brann- og redningsvesen og en 110-sentral. Studentene skal 

også gjennomføre opplæring for førerkort klasse C og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 

160). Praksisemnet bygger på emnene studentene har gjennomgått i de to første semestrene, og 

kunnskapen og ferdighetene settes i en kontekst som vil gi en generell kompetanse gjennom veiledning 

under deltakelse i arbeid. Studentene skal gjennomføre en rekke arbeidskrav, som inngår i vurderingen 

av emnet, og samtlige må være godkjent for å få vurdering i emnet. Praksisemnet vurderes som 

bestått/ikke bestått.  

Emne 10 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering 

Emnekode BRS2310 

Semester  3  

Bygger på BRS1101, BRS1102, BRS1103, BRS1104, BRS1205, BRS1206, 

BRS1207 

Studiepoeng 25 

Arbeidsmengde 675 timer  

Undervisningssted I et brann- og redningsvesen og en 110-sentral 

Tema Få praktisk erfaring med yrkesrollen innen  

• Beredskap  

• Forebyggende arbeid 

• Nødalarmering 

Innhold  Omfang  

Praksis i beredskapsavdeling  338 timer 

Praksis i forebyggende avdeling 192 timer 

5.10  
EMNE 10 PRAKSIS I BEREDSKAP, FOREBYGGING OG 

NØDALARMERING 
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Praksis i 110-sentral 145 timer 

Emnet forutsetter at studenten har tilegnet seg kunnskap og 

ferdigheter i første og andre semester. 

Læringsutbytte Kunnskap 

Kandidaten: 

• har kunnskap om brannforebyggerens (feiernes) utstyr og 

arbeidsmetoder og kjennskap til brannforebyggerens (feiernes) 

rolle i det brannforebyggende arbeidet (K4) 

• kan vurdere eget arbeid i en 110-sentral i forhold til gjeldende 

rutiner og prosedyrer (K3)  

 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

• kan bidra til å kartlegge risikoen til ulike brukergrupper og 

identifisere brannsikkerhetsutfordringer og behov for 

iverksetting av hensiktsmessige forebyggende og 

konsekvensreduserende tiltak (F4) 

• kan reflektere over sin egen faglige utøvelse som operatør i 110-

sentral og justere denne under veiledning (F2)  

 

Generell kompetanse 

Kandidaten:  

• kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt  risiko ved bruk av 

utstyr i brann- og redningsinnsatser og delta i diskusjoner om 

utvikling av god arbeidspraksis for å verne liv, helse, miljø og 

berge materielle verdier 

• 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 fagfeller rundt risiko ved bruk av 

utstyr i brann- og redningsinnsatser og delta i diskusjoner om 

utvikling av god arbeidspraksis for å verne liv, helse, miljø og 

berge materielle verdier (GK4)  

• kan planlegge og gjennomføre førstehjelpstiltak, alene eller som 

deltager i en gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer for 

førstehjelp (GK1)  
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• kan planlegge og gjennomføre egen rolle i organiseringen av 

skadesteder i tråd med rutiner (GK1) 

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utsyr, metoder og 

teknikker som anvendes for å redusere risiko for skader og 

eksponering av skader ved arbeid på skadested (GK1) 

• kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker 

som anvendes ved brannslokking i tråd med rutiner (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 utstyr, metoder og 

teknikker som anvendes for å redde liv og helse ved 

redningsinnsatser i tråd med etiske retningslinjer og rutiner 

(GK1) 

• 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 utveksle synspunkter med personer hos andre 

samfunnsaktører som brann- og redningsvesenet naturlig 

samarbeider med i det forebyggende arbeidet (GK4) 

• 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 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) 
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• 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 skadene 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) 

• 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 utveksle synspunkter med fagfeller om operativ 

beslutningstaking i en 110-sentral og delta i diskusjoner om 

utvikling av god arbeidspraksis (GK4) 

• kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt intervjuteknikk, 

veiledning, etikk og holdninger i en 110-sentral 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 

110-sentral og delta i diskusjoner for utvikling av 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 og delta i diskusjoner 

om utvikling av god arbeidspraksis i en 110-sentral (GK4) 

• kan planlegge og gjennomføre bruk av kart og geografiske 

informasjonssystemer i en 110-sentral (GK1) 

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, rutiner og 

prosedyrer i en 110-sentral (GK1) 

Undervisningsformer 

og læringsaktiviteter 

I tredje semester skal studenten delta under veiledning i ordinær tjeneste 

i et brann- og redningsvesen/110-sentral og anvende og videreutvikle 

tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra første studieår. Studenten deltar 

under veiledning i brann- og redningsvesenets oppgaveløsning innenfor 

beredskap, forebygging og nødalarmering. 

Studentene skal også gjennom litteraturstudier, erfaringsdeling og 

gruppediskusjoner. I praksisperioden skal det skrives refleksjonslogg fra 

hver uke i praksis. Loggene skal inneholde refleksjon over eget arbeid 

og observasjoner av den faglige utførelsen til brann- og 

redningspersonellet. 

Obligatorisk aktivitet Obligatorisk deltakelse 90 % tilstedeværelse i praksis. 
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Arbeidskrav Følgende arbeidskrav danner grunnlag for vurdering av emnet, innenfor 

henholdsvis beredskap, forebygging og nødalarmering: 

• Det skal skrives refleksjonslogg fra hver uke i praksis. Loggene 

skal inneholde refleksjon over eget arbeid og observasjoner av 

den faglige utførelsen til brann- og redningspersonellet. 

 

Beredskap: 

• Gjennomføring av førstehjelpstiltak under øvelse, samt utveksle 

synspunkter om brann- og redningsvesenets prosedyrer, 

øvelsesinnhold for førstehjelpstiltak 

• Gjennomføring av redning i vann under øvelse, samt utveksle 

synspunkter om   brann- og redningsvesenets prosedyrer, 

øvelsesinnhold og etablert praksis for å redde liv ved ulykker i 

vann 

• Gjennomføring av brannslokking under øvelse, samt utveksle 

synspunkter om 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 

utveksle synspunkter om brann- og redningsvesenets prosedyrer, 

øvelsesinnhold og etablert praksis for redningsinnsatser 

• Gjennomføring av røykdykkerinnsats med brannslokking og 

livredning under øvelse, samt utveksle synspunkter om brann- 

og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert 

praksis for røykdykkerinnsats 

• Gjennomføring av innsats mot energikilder under øvelse, samt 

utveksle synspunkter om 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 utveksle synspunkter om brann- og 

redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis 

for å begrense skadene etter brann- og vannlekkasjer 

• Utveksle synspunkter om holdninger og etablert praksis i brann- 

og redningsvesenet knyttet til HMS og risikoen ved farlige 

stoffer 

 

Forebygging: 

• Beskrivelse og forklaring av brannforebyggerens (feierens) 

utstyr, arbeidsmetoder og rolle i det brannforebyggende arbeidet 



STUDIEPLAN  

BRANN, REDNING OG SAMFUNNSSIKKERHET  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 96 

• Utveksle synspunkter om 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 

• Utveksle synspunkter om risiko til ulike brukergrupper, hvilke 

utfordringer som er identifisert og hvilke behov som er ansett 

hensiktsmessig å iverksette 

• Utveksle synspunkter om utførelsen av forebyggende og 

konsekvensreduserende tiltak for å redusere brannrisikoen 

• Utveksle synspunkter om samarbeidet mellom 

beredskapspersonell og forebyggende personell om hvordan 

brann- og redningsvesenet samlet sett bidrar i det 

brannforebyggende arbeidet 

• Utveksle synspunkter om 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 110-sentral 

• Utveksle synspunkter om hvordan beslutningstaking foregår i 

praksis i en 110-sentral 

• Utveksle synspunkter om samhandlingen og beslutningstaking i 

team i en 110-sentral. 

• Utveksle synspunkter om 110-sentralens prosedyrer, 

øvelsesinnhold og etablert praksis for intervjuteknikk 

• Utveksle synspunkter om etikk og holdninger i en 110-sentral 

• Gjennomføring av meldingsmottak og varsling ved bruk av 

utstyr, rutiner og prosedyrer i en 110-sentral 

 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og 

vurderingskriterier for arbeidskrav i praksisperioden er beskrevet i 

dokumentet "Veileder for praksis". 

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 110-sentral 

som innebærer utførelse av arbeidsoppgaver i realistiske 

yrkessituasjoner. Karakteren er bestått/ikke bestått, og emnet er bestått 

når samtlige arbeidskrav er godkjent. 

Vurdering  Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 
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Praksis 675 

timer 

Alle trykte og skrevne 

hjelpemidler tillatt 

 

Arbeidskravene danner grunnlaget for vurdering av praksis. 

Praksisansvarlig i samarbeid med lærer fra fagskolen vurderer 

praksisgjennomføringen og fastsetter karakteren til bestått/ikke bestått. 

Evaluering Evaluering i tråd med fagskolens kvalitetssystem 

 

 

 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid utfordrer studentenes samlede kompetanse innen 

beredskap, forebygging og nødalarmering i et samfunnsperspektiv. I dette emnet integreres 

kunnskapene og ferdighetene fra studiets foregående semestre, og settes i en helhetlig kontekst. En 

forutsetning for dette er at studentene får grunnleggende kunnskap om lovverket som regulerer 

samfunnssikkerhetsarbeidet generelt i samfunnet. Det samme er hvordan ulike fagområder, etater og 

sektorer er gjensidig avhengig av hverandre for at arbeidet med samfunnssikkerhet skal kunne bli best 

mulig. 

Helhetlige ROS-analyser, beredskapsanalyser og beredskapsplaner er sentrale verktøy som brukes i 

kartlegging av risiko og sårbarheter i samfunnet, og dimensjonering og planlegging av beredskap for å 

håndtere uønskede hendelser. Å gjennomføre en helhetlig ROS-analyse på egenhånd krever høyere 

utdanning enn fagskolen, men brann- og redningspersonell må være i stand til å bidra i arbeidet med 

gjennomføring av en helhetlig ROS-analyse i en kommune. Videre må de kunne gjennomføre enkle 

beredskapsanalyser og lage enkle beredskapsplaner for hvordan brann- og redningsvesenet spesielt, og 

kommunen og virksomheter generelt, skal respondere på uønskede hendelser. 

Selv om brannkonstabler ikke innehar lederoppgaver, er det nødvendig at de har en viss forståelse for 

grunnprinsipper om den norske redningstjenesten, om taktisk ledelse og enhetlig ledelse, og bruk av 

ulike krisehåndteringsverktøy, for at de skal vite hvordan ulykker og kriser samlet sett håndteres og 

derigjennom kunne bidra til mest mulig effektiv håndtering av hendelser. 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

Emnekode BRS2411 

Semester  4  

Bygger på BRS2310 

5.11  
EMNE 11 HELHETLIG SAMFUNNSSIKKERHETSARBEID 
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Studiepoeng 10 

Arbeidsmengde 258 timer  

Undervisningsspråk Norsk 

Undervisningssted Tjeldsund 

Tema Lovverk 

Helhetlig ROS-analyse 

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, 

forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 

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.) 

Læringsutbytte Kunnskap 

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) 
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• 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) 
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• 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) 

• 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) 
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• 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 

og læringsaktiviteter 

Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, praktiske øvelser på 

øvingsfelt 

Obligatorisk aktivitet Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være 

godkjent før skriftlig eksamen kan gjennomføres. 

Arbeidskrav Det er to praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av 

semesteret: 

• Muntlig presentasjon om bruk av digitale verktøy (gjennomføres 

i grupper på to personer) 

• Bruk av digitale verktøy (gjennomføres i grupper på to personer) 

 

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. 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

 

Del Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

1 Praktisk-muntlig test; 

digitale verktøy 

30 min Digitale verktøy 

2 Praktisk-muntlig test; 

bruk av digitale verktøy 

30 min Loggføringsverktøy 

3 Prosjektoppgave: ROS-

analyse, 

beredskapsanalyse og 

beredskapsplan (2000 

ord) 

2 uker Alle trykte og 

skrevne 

hjelpemidler tillatt 

4 Prosjektoppgave: 

Tverrfaglig, -etatlig og -
2 uker Alle trykte og 

skrevne 

hjelpemidler tillatt 
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sektorielt samarbeid 

(2000 ord) 

5 Prosjektoppgave: For- 

og etterarbeid øvelse 

(2000 ord) 

2 uker Alle trykte og 

skrevne 

hjelpemidler tillatt 

 

Beskrivelse av 

eksamen 

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen som er individuell og 

omhandler alle temaene i emnet.  

  

Gradert karakter A – E / F (stryk) på skriftlig eksamen. 

Karakteren som fremkommer på skriftlig eksamen, oppgis som 

emnekarakter på vitnemålet. 

Vurdering  Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

Skriftlig eksamen 3 timer Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Litteratur  Risikoanalyse på samfunnsnivå - Metode og prosess ved utarbeidelsen av 

"Analyser av krisescenarioer (AKS)", DSB, (38 sider) 

Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, (68 sider) 

Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt, (50 sider) 

Håndbok for redningstjenesten (2018), Hovedredningssentralen, kap. 1 

og 4 (10 sider) 

Samfunnssikkerhet – Analyse, styring og evaluering (2020), Njå, 

Sommer, Rake, Braut, Universitetsforlaget, kap. 12 (24 sider) 

Praktisk krise- og beredskapsledelse (2019), Lunde, Universitetsforlaget, 

kap. 3 og 4.3 (35 sider) 

Taktikkhåndboka, Brenden, Norsk Brannvernforening, del A (29 sider) 

Enhetlig ledelsessystem (2021), Liebe, Norsk brannvernforening, 

innledning (18 sider) 

Støttelæremidler Beredskapsanalyse (2021), Eriksen, Rake & Sommer, Cappelen Damm  

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

Forskrift om industrivern 
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Forskrift om endring i forskrift om industrivern 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av 

storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer 

(storulykkeforskriften) 

Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. 

etter lov om helsemessig og sosial beredskap 

Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen 

(kraftberedskapsforskriften) 

Evaluering Evaluering i tråd med fagskolens kvalitetssystem 

 

 

Systematisk erfaringslæring er en forutsetning for å kunne forbedre både det forebyggende arbeidet og 

håndtering av hendelser. Brann- og redningspersonell må derfor være i stand til å evaluere arbeidet som 

utføres i brann- og redningsvesenene, samt vite hvordan man kan omsette innsikt fra evalueringer til 

læring og kunnskapsutvikling både på individ- og organisasjonsnivå. 

Spesielt må brann- og redningspersonell være i stand til å planlegge og gjennomføre øvelser og 

instruksjoner for enkeltpersoner og grupper/lag i brann- og redningsvesenet, slik at de kan bidra til 

læring og kontinuerlig forbedring på egen arbeidsplass. 

Emne 12 Systematisk erfaringslæring 

Emnekode BRS2412 

Semester  4  

Bygger på BRS2411 

Studiepoeng 10 

5.12  
EMNE 12 SYSTEMATISK ERFARINGSLÆRING 
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Arbeidsmengde 258 timer  

Undervisningsspråk Norsk 

Undervisningssted Tjeldsund 

Tema Evalueringsarbeid 

Læring og kunnskapsutvikling på individ- og organisasjonsnivå 

Instruktørrollen  

Øvelsesplanlegging og – gjennomføring på lagsnivå (spillbord, case, 

funksjonsøvelser, o.l.) 

Innhold Evalueringsarbeid 

• 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.) 

Læringsutbytte Kunnskap 

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) 
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• 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 

og læringsaktiviteter 

Forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, instruksjonstrening 

i vognhall, øvelsesplanlegging og -gjennomføring på øvingsfelt 

Obligatorisk aktivitet Obligatorisk oppmøte (minst 80% tilstedeværelse), som må være 

godkjent før muntlig eksamen kan gjennomføres. 

Arbeidskrav Det er to praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av 

semesteret: 

• Planlegge og gjennomføre instruksjon (gjennomføres 

individuelt) 

• Planlegge og gjennomføre øvelse på lagsnivå (gjennomføres i 

grupper på 4 personer) 

 

Det er to prosjektoppgaver som gjennomføres i løpet av semesteret. 

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. 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

 

Del Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

1 Praktisk-muntlig test; 

instruksjon 

2 timer Alt relevant utstyr for 

gjennomføring tillatt 

2 Praktisk-muntlig test; 

øvelse 

2 timer Alt relevant utstyr for 

gjennomføring tillatt 

3 Prosjektoppgave: 

Evalueringsarbeid 

(3000 ord) 

4 uker Alle trykte og skrevne 

hjelpemidler tillatt 

4 Prosjektoppgave: 

Læring og 

kunnskapsutvikling 

(2000 ord) 

2 uker Alle trykte og skrevne 

hjelpemidler tillatt 
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Beskrivelse av 

eksamen 

Emnet avsluttes med en muntlig eksamen som er individuell og 

omhandler alle temaene i emnet.  

  

Gradert karakter A – E / F (stryk) på muntlig eksamen. 

Karakteren som fremkommer på muntlig eksamen, oppgis som 

emnekarakter på vitnemålet. 

Vurdering  Vurderingsform Varighet Hjelpemidler 

Muntlig eksamen 30 min. 

med 30 

min. 

forberedelse 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Litteratur  Beredskapsøving og -læring (2020), Sommer, Pollestad, Steinnes, 

Fagbokforlaget, kap 1, 3-10 (168 sider) 

Øvelse gjør mester (2010), Kjell Løvik, Høyskoleforlaget, side 63-70, 

96-107, 114-121, 124-166 (71 sider) 

Metode for evaluering av branner, SPFR-rapport A15-20022-01-1, (20 

sider) 

Olycksundersökning (2005), Särdqvist, Räddningsverket, kap. 1, 5, 6 og 

7 (67 sider) 

Sikkerhet i arbeidslivet, Kongsvik et al. (2018), Fagbokforlaget, kap. 8 

og 9 (28 sider) 

Støttelæremidler www.knitre.org 

Veileder i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser – 

Grunnbok: introduksjon og prinsipper 

Metodehefte: Diskusjonsøvelse 

Metodehefte: Funksjonsøvelse 

Metodehefte: Spilløvelse 

Metodehefte: Evaluering av øvelser 

Motivasjon og mestring (2015), Wormnes Manger, Fagbokforlaget 

Evaluering Evaluering i tråd med fagskolens kvalitetssystem 

 

 

http://www.knitre.org/
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Ved å gjennomføre en fordypningsoppgave skal studentene benytte kunnskapen, ferdighetene og den 

generelle kompetansen de har opparbeidet gjennom studiet til å gå i dybden på et aktuelt tema innen 

fagområdet. Dette skal bidra til at studentene lærer å planlegge og gjennomføre en større, selvstendig 

oppgave. Når studentene kommer ut i jobb vil de ha stor nytte av å kunne jobbe med prosjekter, både 

for selv å kunne lære seg nye ting og for å bidra til utvikling på egen arbeidsplass. 

Emne 13 Fordypning 

Emnekode BRS2413 

Semester  4  

Bygger på BRS2412 

Studiepoeng 10 

Arbeidsmengde 250 timer  

Undervisningsspråk Norsk 

Undervisningssted Tjeldsund 

Tema Fordypningsoppgave. Tema for oppgaven er selvvalgt, men skal 

godkjennes av faglærer før arbeidet med oppgaven påbegynnes. 

Innhold Fordypningsoppgave om selvvalgt tema innen fagområdet brann, 

redning og samfunnssikkerhet, gjennomført som prosjektoppgave 

Læringsutbytte Kunnskap 

Kandidaten: 

• har kunnskap om aktuelle problemstillinger og utfordringer 

innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K4) 

• kan oppdatere sin kunnskap innen selvvalgt 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) 

5.13  
EMNE 13 FORDYPNING 
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• 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 tema innen 

fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet (K7) 

 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

• kan gjøre rede  for sine valg av metode og prosess for å 

undersøke i dybden et 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 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 selvvalgt tema (GK1) 

• kan utveksle synspunkter med andre studenter, fagfeller og 

veiledere om problemer, utfordringer og løsningsalternativer for 

et selvvalgt 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 

og læringsaktiviteter 

Prosjektarbeid i gruppe, forelesning, veiledning 
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Arbeidskrav Følgende arbeidskrav gjennomføres i begynnelsen av semesteret: 

• Deltakelse på kurs i innføring i prosjektarbeid (metoder og 

prosesser for gjennomføring av prosjekt). 

• 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 på prosjektrapporten kan bli justert opp eller ned på 

bakgrunn av den muntlige presentasjonen/eksaminasjonen. Gradert 

karakter A - E / F (stryk). 

Vurdering  Del Varighet Hjelpemidler 

Prosjektrapport (10 000 ord)  

 

Muntlig 

presentasjon/eksaminasjon 

 

6 uker 

 

Presentasjon 

20 min. og 

eksaminasjon 

10 min. med 

30 min. 

forberedelse 

Alle trykte og 

skrevne hjelpemidler 

tillatt 

 

Evaluering Evaluering i tråd med fagskolens kvalitetssystem 
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KAPITTEL  

6  
Den indre 

sammenhengen i 

utdanningen 

Læringsutbyttet beskriver de kvalifikasjoner kandidaten skal ha oppnådd etter endt 

utdanning og er sortert i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Læringsutbyttet er brutt ned til læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå for hvert enkelt 

emne i fagskoleutdanningen.  
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Tabellen under viser sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå og det totale 

læringsutbyttet for utdanningen. For emne 8 Førerkort klasse C og emne 9 Kompetansebevis for 

utrykningskjøring (kode 160), følges det ordinære opplæringsløpet fastsatt i Vegtrafikkloven 18.juni 

1965. Opplæringen gjennomføres i regi av godkjent kjøreskole, etter avtale med fagskolen, og med 

vurdering og sensur fra Statens vegvesen. Læringsmålene til kjøreopplæringen følger ikke nivå 5.2 i 

NKR, og er beskrevet i emnebeskrivelsene i kapittel 5.8 og 5.9. 

6.1.1  

INDRE SAMMENHENG KUNNSKAP 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for Brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Kunnskap 

Kandidaten  

• har kunnskap om begreper, teorier 

modeller, prosesser og verktøy som 

anvendes innenfor et spesialisert 

fagområde 

Kandidaten  

K1.  har kunnskap om lover, forskrifter, 

gjeldende standarder og begreper som 

anvendes innen brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

 

LUB for emnet 

Emne 2 Risiko og sårbarhet 

• 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  

• har kunnskap om HMS-regelverket som gjelder for brann- og redningsvesenet  

 

Emne 3 Arbeidsverktøy 

6.1  
SAMMENHENG MELLOM 

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER I NKR FOR 

FAGSKOLE NIVÅ 5.2, DET TOTALE LÆRINGSUTBYTTE 

FOR UTDANNINGEN OG 

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSENE PÅ EMNENIVÅ 
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• har kunnskap om prosedyrer, sambandsreglement og sambandsutstyr som brukes til 

operative oppgaver i brann- og redningsvesenet  

 

Emne 4 Operativ beredskap I 

• har kunnskap om prinsipper som gjelder for organisering av skadesteder  

 

Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

• har kunnskap om lover, forskrifter, veiledninger og temaveiledninger som regulerer krav til 

å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann 

• har kunnskap om lover, forskrifter, veiledninger og begreper som anvendes for å ivareta 

brannsikkerheten bygninger og andre brannobjekter 

• har kunnskap om aktive og passive brannsikringstiltak som benyttes i bygninger og andre 

brannobjekter for å verne liv, helse, miljø og berge materielle verdier 

• har kunnskap om lover, forskrifter og veiledninger som regulerer pliktene knyttet til 

brannsikkerhet som tilligger eiere og brukere av bygninger og andre brannobjekter 

• har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer kommunens forebyggende plikter 

• har kunnskap om lover, forskrifter og veiledninger som regulerer krav til offentlig 

saksbehandling og myndighetsutøvelse innen brannsikkerhet 

 

Emne 6 Operativ beredskap II 

• har kunnskap om prosedyre for PLIVO og risikomomenter ved skarpe oppdrag 

 

Emne 7 Nødalarmering 

• har kunnskap om utstyr, rutiner og prosedyrer som anvendes i 110-sentral 

• har kunnskap om kart og geografiske informasjonssystemer som anvendes i en 110-sentral 

 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

• har kunnskap om lover, forskrifter og veiledninger som stiller krav til sikkerhet og 

beredskap innenfor kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner 

• har kunnskap om den norske redningstjenesten og beredskapsprinsippene 

• har kunnskap om krav til øvelser som stilles i lover og forskrifter innen fagområdet brann, 

redning og samfunnssikkerhet 

 

Emne 13 Fordypning 

• har kunnskap om begreper og teorier som anvendes innen et selvvalgt tema innenfor 

fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet 
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NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for Brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Kunnskap 

Kandidaten  

• har kunnskap om begreper, teorier 

modeller, prosesser og verktøy som 

anvendes innenfor et spesialisert 

fagområde 

Kandidaten  

K2.  har kunnskap om metoder, prosesser og 

verktøy som anvendes innen brann, redning 

og samfunnssikkerhet 

LUB for emnet 

Emne 1 Yrkesrollen 

• har kunnskap om kosthold og ernæring, og betydningen av dette for kroppens ytelse ved 

langvarig arbeidsbelastning 

• har kunnskap om hvordan yrkesrelaterte belastninger påvirker kroppen i forbindelse med 

brann- og redningsinnsats 

• har kunnskap om metoder for refleksjon og evaluering på individ- og lagsnivå innen 

fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet 

 

Emne 2 Risiko og sårbarhet 

• har kunnskap om metoder, prosesser og verktøy for å styre risikoen i samfunnet og ivareta 

sikkerheten for befolkningen  

• har kunnskap om hvordan holdning, kultur og ledelse bidrar til å skape risikoforståelse og 

ivareta samfunnssikkerhet 

• har kunnskap om metoder for risikovurdering og risiko- og sårbarhetsanalyser som benyttes 

innen fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet 

• har kunnskap om sikker utførelse av arbeidsoppgaver og hvordan man anvender 

risikoanalyser til oppgaveløsning i brann- og redningsvesenet 

 

Emne 3 Arbeidsverktøy 

• har kunnskap om hvordan fysiske lover påvirker innsatser hvor verktøy benyttes til løft og 

trekk  

• har kunnskap om daglig ettersyn og vedlikehold av utrykningskjøretøy som benyttes i 

brann- og redningsvesenet 

• har kunnskap om slokking og begrensning av branner og hvilket type slokkeutstyr og 

slokkemidler som brukes til ulike type branner 

• har kunnskap om redningsutstyr som brukes i brann- og redningsvesenet for å redde 

mennesker og dyr, verne miljø og berge materielle verdier 
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• har kunnskap om matematiske modeller som benyttes for å beregne vannføring og trykktap 

ved brannslokking 

• har kunnskap om utstyr og teknikker som anvendes for sikring ved arbeid på tak og i 

stige/lift 

• har kunnskap om energikilder som anvendes i kjøretøy, fartøy og bygninger og hvordan 

disse påvirker innsats ved brann eller ulykke 

 

Emne 4 Operativ beredskap I 

• har kunnskap om førstehjelp for å redde liv i en akutt situasjon der eget eller andres liv er 

truet 

• har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å redusere risiko for skader 

og eksponering av farlige stoffer ved arbeid på skadested  

• 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 

• har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å slokke og begrense 

branner i ulike type materialer og objekter 

• har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å redde liv ved ulykker i 

vann 

 

Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

• har kunnskap om ulike bygningskonstruksjoner og oppbyggingen av diss 

• har kunnskap om aktive og passive brannsikringstiltak som benyttes i bygninger og andre 

brannobjekter  

• har kunnskap om metoder for å kommunisere informasjon om brannsikkerhet til 

enkeltmennesker og befolkningen generelt  

• har kunnskap om hvordan motivere til iverksetting av risikoreduserende tiltak  

• har kunnskap om  veiledningstiltak om brann og andre ulykker   

• har kunnskap om metoder for undervisningsopplegg om brannsikkerhet 

• har kunnskap om ulike metoder som benyttes for å føre tilsyn i særskilte brannobjekter 

 

Emne 6 Operativ beredskap II 

• har kunnskap om metoder og teknikker som anvendes for å redde liv, samt slokke og 

begrense branner i ulike typer materialer og objekter gjennom røykdykkerinnsats 

• har kunnskap om fareklasser for farlige stoffer og merkebestemmelser ved transport av 

farlige stoffer 

• har kunnskap om verneutstyr som anvendes ved innsats mot farlige stoffer 

• har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker for dekontaminering og sanering av 

mennesker, dyr og utstyr etter innsats mot farlige stoffer 

• har kunnskap om fysiske og kjemiske begreper for farlige stoffer og hvordan disse påvirker 

mennesker og miljø 
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• har kunnskap om mentale teknikker som anvendes etter traumatiske innsatser og i møte 

med pårørende, suicidale og truende personer 

• har kunnskap om metoder og teknikker for å begrense skadene etter brann-, røyk- og 

vannskader 

• har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av mennesker og 

dyr ved rasulykker og bygningskollaps 

• har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av dyr 

• 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 

• har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av mennesker og 

dyr ved bruk av tau 

• har kunnskap om verneutstyr som anvendes ved slokking og begrensning av branner i ulike 

typer materialer og objekter 

• har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved håndtering av akutt 

forurensning 

• har kunnskap om utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å begrense skader etter 

ekstremvær 

 

Emne 7 Nødalarmering 

• har kunnskap om operativ beslutningstaking i en 110-sentral 

• har kunnskap om intervjuteknikk, veiledning, etikk og holdninger i en 110-sentral 

• har kunnskap om samhandling ved mottak av nødmelding og kommunikasjon med andre 

etater i en 110-sentral 

 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

• har kunnskap om metoder og prosesser for gjennomføring av helhetlig ROS-analyse som 

anvendes innen samfunnssikkerhetsområdet 

• har kunnskap om metoder og prosesser for gjennomføring av beredskapsanalyse og 

utarbeidelse av beredskapsplaner 

• har kunnskap om samarbeidsaktører og hvilke begreper, verktøy og metoder som anvendes 

i samarbeid med andre samfunnssikkerhetsaktører 

• har kunnskap om hvordan informasjon fra digitale verktøy som geografiske 

informasjonssystemer, statistikk, internkontroll, krisehåndtering og saksbehandling kan 

benyttes til forebygging og beredskap innen samfunnssikkerhetsområdet 

• har kunnskap om prinsippene for taktisk ledelse ved brann- og redningsinnsatser  

• har kunnskap om prinsippene for enhetlig ledelse ved av brann- og redningsinnsatser 

• har kunnskap om hvordan loggføringsverktøy kan benyttes til å rapportere og dokumentere 

fra et skadested 

 

Emne 12 Systematisk erfaringslæring 
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• har kunnskap om evalueringsmetoder, -prosesser og -verktøy som anvendes innen 

fagområdet brann, redning- og samfunnssikkerhet 

• har kunnskap om metoder og prosesser for læring på individ- og organisasjonsnivå innen 

fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet 

• har kunnskap om metoder, prosesser og verktøy for innsamling og deling av erfaringsdata 

innen fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet på nasjonalt nivå 

• har kunnskap om metoder, prosesser og hjelpemidler som anvendes ved planlegging og 

gjennomføring av instruksjoner på individ- og gruppenivå 

• har kunnskap om metoder, prosesser og hjelpemidler som anvendes ved planlegging og 

gjennomføring av øvelser på individ- og gruppenivå 

 

Emne 13 Fordypning 

• har kunnskap om metoder og prosesser for å gjennomføre et prosjekt for å undersøke i 

dybden et tema innen brann, redning og samfunnssikkerhet  

• har kunnskap om søkeverktøy, skriveteknikker, uttrykksformer, kildehenvisning og 

rapportutforming i forbindelse med prosjektarbeid innen brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

 

 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for Brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Kunnskap 

Kandidaten  

• kan vurdere eget arbeid i forhold til 

gjeldende normer og krav 

Kandidaten  

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 

LUB for emnet 

Emne 3 Arbeidsverktøy 

• 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 

• kan vurdere risikoen som berøringsfare med elektrisitet innebærer  

 

Emne 10 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering 

• kan vurdere eget arbeid i en 110-sentral i forhold til gjeldende rutiner og prosedyrer 
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Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

• 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  

• kan vurdere eget arbeid med fokus på helhetstenkning rundt forebygging og beredskap i 

forhold til gjeldende krav i regelverk 

 

Emne 12 Systematisk erfaringslæring 

• kan vurdere eget arbeid ved brann- og redningsinnsatser i forhold til gjeldende prosedyrer, 

normer og krav i regelverk 

 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Kunnskap  

Kandidaten  

• har bransjekunnskap og kjennskap til 

yrkesfeltet 

Kandidaten  

K4.  har kunnskap om brann, redning og 

samfunnssikkerhet og kjennskap til brann- 

og redningsvesenet 

LUB for emnet 

Emne 1 Yrkesrollen 

• 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 

• har kunnskap om bedriftshelsetjenestens ansvarsområde og kjennskap til deres rolle i et 

forebyggende og operativt perspektiv for brann, rednings og samfunnssikkerhetspersonell 

 

Emne 2 Risiko og sårbarhet 

• har kunnskap om samfunnssikkerhet og kjennskap til aktuelle samfunnssikkerhetsaktører og 

samfunnssikkerhet som en kjede  

• har kunnskap om risiko og sårbarhet i samfunnet og håndtering av risiko og sårbarhet 

innenfor fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet 

• har kunnskap om branner, ulykker og andre uønskede hendelser som kan inntreffe innenfor 

fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet 
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Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

• 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 

• har kunnskap om risikoutsatte grupper og utfordringene til disse i forbindelse med brann 

 

Emne 10 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering 

• har kunnskap om brannforebyggerens (feiernes) utstyr og arbeidsmetoder og kjennskap til 

brannforebyggerens (feiernes) rolle i det brannforebyggende arbeidet  

 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

• 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 

 

Emne 13 Fordypning 

• har kunnskap om aktuelle problemstillinger og utfordringer innen fagområdet brann, 

redning og samfunnssikkerhet 

 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for Brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Kunnskap  

Kandidaten  

• kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap 

Kandidaten  

K5.  kan oppdatere sin kunnskap innenfor 

brann-, rednings- og 

samfunnssikkerhetsfaget gjennom 

informasjonsinnhenting av nye metoder, nytt 

materiell og gjennom kontakt med 

fagmiljøet 

LUB for emnet 

Emne 2 Risiko og sårbarhet 

• kan oppdatere sin kunnskap om hendelser som kan inntreffe innenfor fagområdet brann-, 

redning- og samfunnssikkerhet 
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Emne 3 Arbeidsverktøy 

• kan oppdatere sin faglige kunnskap om brannteori, herunder brannårsaker, brannutvikling 

og konsekvenser av brann 

 

Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

• kan oppdatere sin kunnskap om forebyggende og konsekvensreduserende tiltak innen brann 

og akutte ulykker 

 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

• 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 

 

Emne 13 Fordypning 

• kan oppdatere sin kunnskap innen selvvalgt tema innenfor fagområdet brann, sikkerhet og 

samfunnssikkerhet 

 

 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for Brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Kunnskap  

Kandidaten  

• kjenner til bransjens/yrkets historie, 

tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

Kandidaten  

K6.  kjenner til fagområdet brann, redning og 

samfunnssikkerhets historie, tradisjoner, 

egenart og plass i samfunnet 

LUB for emnet 

Emne 1 Yrkesrollen 

• kjenner til brann- og redningsvesenets historie, tradisjoner, egenart og plass i 

samfunnssikkerhetskjeden og i samfunnet 

• kjenner til brann- og redningsvesenets kultur, etiske prinsipper og holdninger i sitt arbeid 

som myndighetsutøver i kontakt med befolkningen 

• 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 
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Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

• kjenner til brann- og redningsvesenets tradisjoner for brannforebyggende arbeid og 

historien bak endringen fra hovedfokus på tradisjonelle tilsyn til risikobasert 

brannforebyggende arbeid 

 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for Brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Kunnskap  

Kandidaten  

• Har innsikt i egne utviklingsmuligheter 

Kandidaten  

K7.  har innsikt i egne utviklingsmuligheter 

innen brann, redning og samfunnssikkerhet 

LUB for emnet 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

• har innsikt i egne utviklingsmuligheter basert på risikoforståelse og  kompetanse innen 

fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet 

 

Emne 13 Fordypning 

• har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen et tema innen fagområdet brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

 

 

6.1.2  

INDRE SAMMENHENG FERDIGHETER 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for Brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Ferdighet 

Kandidaten  

• kan gjøre rede for sine faglige valg 

Kandidaten  

F1.  kan gjøre rede for sine valg av utstyr, 

metode, prosess og teknikk for å verne liv, 

helse, miljø og berge materielle verdier 
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LUB for emnet 

Emne 1 Yrkesrollen 

• kan gjøre rede for metoder for refleksjon og evaluering på individ- og lagsnivå innen 

fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet 

 

Emne 2 Risiko og sårbarhet 

• 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 

• kan gjøre rede for sine valg av metoder for risikovurdering og risiko- og sårbarhetsanalyser, 

samt hvordan risiko- og sårbarhetsanalyser kan gjennomføres 

• kan gjøre rede for sine valg av risikoanalysemetoder til oppgaveløsning i brann- og 

redningsvesenet 

 

Emne 3 Arbeidsverktøy 

• kan gjøre rede for hvordan fysiske lover påvirker innsatser hvor verktøy brukes til løft og 

trekk 

• kan gjøre rede for prosedyrer og sambandsreglement ved bruk av sambandsutstyr som 

brukes til operative oppgaver i brann- og redningsvesenet 

• kan gjøre rede for valg av slokkeutstyr og slokkemidler som brukes ved ulike type branner 

• kan gjøre rede for redningsutstyr som benyttes i brann- og redningsvesenet til å redde 

mennesker og dyr, verne miljø og berge materielle verdier  

• kan gjøre rede for brannårsaker, brannutvikling og konsekvenser av brann med bakgrunn i 

brannteori 

• kan gjøre rede for matematiske modeller som brukes for å beregne vannføring og trykktap 

ved brannslokking 

• kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for sikring ved arbeid på tak 

og i stige/lift 

• kan gjøre rede for bruk av personlig verneutstyr som anvendes ved slokking og begrensning 

av branner i ulike typer materialer og objekter 

• kan gjøre rede for sikringstiltak for å unngå berøring med elektrisitet 

• kan gjøre rede for sikkerhetstiltak og valg av utstyr, metode og teknikk ved innsats mot 

energikilder i kjøretøy, fartøy og bygninger 

 

Emne 4 Operativ beredskap I 

• kan gjøre rede for valg av utstyr, metode og teknikk ved førstehjelp i akutte situasjoner der 

eget eller andres liv er truet 

• kan gjøre rede for prinsipper som gjelder for organisering av skadesteder 

• kan gjøre rede for valg av utstyr, metode og teknikker som anvendes for å redusere risiko 

for skader og eksponering av farlige stoffer ved arbeid på skadested  
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• 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 

• kan gjøre rede for utstyr,  metoder og teknikker som anvendes for å slokke og begrense 

branner i ulike type materialer og objekter 

• kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å redde liv ved ulykker i 

vann 

 

Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

• kan gjøre rede for ulike bygningskonstruksjoner og oppbyggingen av disse 

• kan gjøre rede for sine valg av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak opp mot 

ulike brukergruppers risiko og utfordringer 

• kan gjøre rede for valg av metode for formidling av kunnskap om brannsikkerhet og 

risikoreduserende tiltak til ulike målgrupper 

 

Emne 6 Operativ beredskap II 

• 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 

• kan gjøre rede for fareklasser for farlige stoffer 

• og merkebestemmelser ved transport av farlige stoffer  

• kan gjøre rede for bruk av verneutstyr ved innsats mot farlige stoffer 

• kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker for dekontaminering og sanering av 

mennesker, dyr og utstyr etter innsats mot farlige stoffer 

• 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 

• kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å begrense skader etter 

brann-, røyk- og vannlekkasjer 

• kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av mennesker og 

dyr ved rasulykker og bygningskollaps 

• kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved redning av dyr 

• 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 

• kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som kan anvendes ved redning av 

mennesker med bruk av tau 

• kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes ved håndtering av akutt 

forurensning 

• kan gjøre rede for mentale teknikker som anvendes etter traumatiske innsatser og i møte 

med pårørende, suicidale og truende personer 

• kan gjøre rede for utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å begrense skader etter 

ekstremvær 
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Emne 7 Nødalarmering 

• kan gjøre rede for valg av utstyr, rutiner og prosedyrer som anvendes i en 110-sentral 

• kan gjøre rede for intervjuteknikk, veiledning, etikk og holdninger i en 110-sentral 

• kan gjøre rede for kart og geografiske informasjonssystemer som benyttes i en 110-sentral 

• kan gjøre rede for hvordan samhandling ved mottak av nødmelding og kommunikasjon med 

andre etater gjennomføres 

 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

• kan gjøre rede for hvordan digitale verktøy for geografiske informasjonssystemer statistikk, 

internkontroll, krisehåndtering og saksbehandling kan benyttes til forebygging og beredskap 

innen samfunnssikkerhetsområdet 

• kan gjøre rede for hvordan loggføringsverktøyet kan benyttes til å rapportere og 

dokumentere fra et skadested  

• kan gjøre rede for valg av øvelsesformer basert på lov- og forskriftskrav og 

beredskapsbehov avdekket gjennom beredskapsanalyse 

 

Emne 12 Systematisk erfaringslæring 

• kan gjøre rede for valg av evalueringsmetode for å evaluere henholdsvis forebyggende 

arbeid og innsatser 

• kan gjøre rede for valg av læringsmetoder for læring på individ- og organisasjonsnivå innen 

fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet 

• kan gjøre rede for valg av metode ved øvelsesplanlegging og øvelsesgjennomføring 

 

Emne 13 Fordypning 

• kan gjøre rede for sine valg av metode og prosess for å undersøke i dybden et tema innen 

fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet 

 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Ferdighet 

Kandidaten  

• kan reflektere over egen faglig utøvelse 

og justere denne under veiledning 

Kandidaten  

F2.  kan reflektere over sin egen faglige utøvelse 

som brann, rednings- og 

samfunnssikkerhetspersonell og justere 

denne under veiledning av fagpersonell 

LUB for emnet 
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Emne 1 Yrkesrollen 

• 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 

• kan reflektere over sin utøvelse som myndighetsutøver i kontakt med befolkningen i 

henhold til kultur, etiske prinsipper og holdninger, og justere denne under veiledning  

• kan reflektere over påvirkningskraften brann- og redningspersonell har gjennom 

myndighetsutøvelse har overfor befolkningen, og under veiledning av fagpersonell, tilpasse 

utøvelsen etter etiske normer 

 

Emne 3 Arbeidsverktøy 

• kan reflektere over daglig ettersyn og vedlikehold av utrykningskjøretøy som benyttes i 

brann- og redningsvesenet og justere dette under veiledning fra fagperson   

 

Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

• 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  

 

Emne 7 Nødalarmering 

• kan reflektere over egen faglig utøvelse i en 110-sentral 

 

Emne 10 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering 

• kan reflektere over sin egen faglige utøvelse som operatør i 110-sentral og justere denne 

under veiledning 

 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

• kan reflektere over sin egen faglige utøvelse som brann- og redningspersonell i samarbeid 

med andre samfunnssikkerhetsaktører, og justere denne under veiledning av relevante 

fagpersoner 

• kan reflektere over rollen som brann- og redningspersonell og egen utøvelse som deltaker i 

en  samvirkeøvelse, samt justere denne under veiledning 
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Emne 12 Systematisk erfaringslæring 

• kan reflektere over evaluering av eget arbeid ved brann- og redningsinnsatser og justere 

denne under veiledning 

• kan reflektere over egen utøvelse som instruktør og justere denne under veiledning 

• kan gjøre rede for valg av metode ved øvelsesplanlegging og øvelsesgjennomføring 

 

Emne 13 Fordypning 

• kan reflektere over sin egen faglige utøvelse ved prosjektarbeid, og justere denne under 

veiledning 

 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Ferdighet 

Kandidaten  

• kan finne og henvise til informasjon og 

fagstoff og vurdere relevansen for en 

yrkesfaglig problemstilling 

Kandidaten  

F3.  kan finne og henvise til informasjon og 

fagstoff og vurdere relevansen for brann-, 

rednings- og samfunnssikkerhetsrelaterte 

problemstillinger 

LUB for emnet 

Emne 1 Yrkesrollen 

• kan finne og henvise til fagstoff om kosthold og ernæring, og vurdere relevansen for 

kroppens ytelse ved langvarig arbeidsbelastning 

 

Emne 2 Risiko og sårbarhet 

• kan finne og henvise til informasjon og fagstoff om uønskede hendelser som kan inntreffe 

og vurdere relevansen for fagområdet brann-, redning- og samfunnssikkerhet 

 

Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

• kan finne og henvise til lover, forskrifter, veiledninger og temaveiledninger og vurdere 

disse opp mot krav til brannsikkerhet 

• kan finne og henvise til lov- og forskriftshjemler og veiledninger og vurdere relevansen for 

å ivareta brannsikkerheten i ulikebygninger og andre brannobjekter 

• 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 
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• kan finne og henvise til lover, forskrifter og veiledninger som regulerer krav til offentlig 

saksbehandling og myndighetsutøvelse innen brannsikkerhet 

 

Emne 12 Systematisk erfaringslæring 

• kan finne og henvise til nasjonale erfaringsdata og vurdere relevansen for forebygging og 

beredskap i eget brann- og redningsvesen 

 

Emne 13 Fordypning 

• 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 

 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Ferdighet 

Kandidaten  

• Kan kartlegge en situasjon og 

identifisere faglige problemstillinger og 

behov for iverksetting av tiltak 

 

Kandidaten  

F4.  kan kartlegge brann-, rednings- og 

samfunnssikkerhetsrelaterte situasjoner og 

identifisere risiko og behov for iverksetting 

av forebyggende og konsekvensreduserende 

tiltak 

LUB for emnet 

Emne 1 Yrkesrollen 

• kan kartlegge yrkesrelaterte belastninger i forbindelse med brann- og redningsoppgaver, og 

identifisere behov for tiltak for å redusere belastningene  

 

Emne 2 Risiko og sårbarhet 

• kan gjøre en kartlegging ved hjelp av risiko- og sårbarhetsanalyse og derigjennom 

identifisere risiko og behov for forebyggende og konsekvensreduserende tiltak  

 

Emne 3 Arbeidsverktøy 

• 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  
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Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

• kan kartlegge aktive og passive brannsikringstiltak i bygninger og andre brannobjekter og 

identifisere mangler og behov for iverksetting av forbedringstiltak  

 

Emne 10 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering 

• kan bidra til å kartlegge risikoen til ulike brukergrupper og identifisere 

brannsikkerhetsutfordringer og behov for iverksetting av hensiktsmessige forebyggende og 

konsekvensreduserende tiltak  

 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

• kan kartlegge og identifisere risiko og sårbarhet og behov for forebyggende og 

konsekvensreduserende tiltak i forbindelse med gjennomføring av helhetlig ROS-analyse  

• kan kartlegge og identifisere beredskapsbehov ved hjelp av beredskapsanalyse  

 

Emne 12 Systematisk erfaringslæring 

• kan kartlegge forebyggende og beredskapsmessige situasjoner og gjennom evaluering 

identifisere læringspunkter og behov for iverksetting av forbedringstiltak  

Emne 13 Fordypning 

• kan kartlegge en aktuell problemstilling og utfordring innenfor fagområdet brann, redning 

og samfunnssikkerhet, med vekt på forebygging og konsekvensreduserende tiltak  

 

 

6.1.3  

INDRE SAMMENHENG GENERELL KOMPETANSE 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for Brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

• kan planlegge og gjennomføre 

yrkesrettede arbeidsoppgaver og 

prosjekter alene og som deltaker i 

gruppe og i tråd med etiske krav og 

retningslinjer 

Kandidaten  

GK1.  kan planlegge og gjennomføre 

forebyggende og konsekvensreduserende 

tiltak innenfor brann, redning og 

samfunnssikkerhetsoppgaver, alene og som 
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deltager i gruppe og i tråd med etiske krav 

og retningslinjer 

LUB for emnet 

Emne 1 Yrkesrollen 

• kan planlegge og gjennomføre tiltak som reduserer yrkesrelaterte belastninger ved brann- 

og redningsinnsats alene og som deltager i gruppe og i tråd med Arbeidsmiljøloven og 

tilhørende forskrifter 

 

Emne 2 Risiko og sårbarhet 

• 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 

 

Emne 3 Arbeidsverktøy 

• kan planlegge og gjennomføre bruk av sambandsutstyr i henhold til sambandsreglement og 

prosedyrer, alene og som deltager i gruppe 

• 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   

• 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 

• kan planlegge og gjennomføre hvordan vannføring og trykktap kan beregnes ved 

brannslokking 

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes for 

sikring ved arbeid på tak og i stige/lift i tråd med rutiner  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av verneutstyr som anvendes ved slokking og 

begrensning av branner i ulike typer materialer og objekter 

• kan planlegge og gjennomføre  sikringstiltak for å unngå berøring  med elektrisitet alene og 

som deltager i gruppe og i tråd med rutiner og instrukser 

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvende ved 

innsats mot energikilder i kjøretøy, fartøy og bygninger i tråd med rutiner 

 

Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

• 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  

• 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  

• kan planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg om brannsikkerhet alene og som 

deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer  
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Emne 6 Operativ beredskap II 

• kan planlegge og gjennomføre innsats med verneutstyr mot farlige stoffer i tråd med rutiner  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker for dekontaminering og 

sanering av mennesker, dyr og utstyr etter innsats mot farlige stoffer 

 

Emne 7 Nødalarmering 

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, rutiner og prosedyrer i en 110-sentral 

• kan planlegge og gjennomføre bruk av kart og geografiske informasjonssystemer i en 110-

sentral 

 

Emne 10 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering 

• kan planlegge og gjennomføre førstehjelpstiltak, alene eller som deltager i en gruppe i tråd 

med etiske krav og retningslinjer for førstehjelp   

• kan planlegge og gjennomføre egen rolle i organiseringen av skadesteder i tråd med rutiner  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker som anvendes ved 

brannslokking i tråd med rutiner  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utsyr, metoder og teknikker som anvendes for å 

redusere risiko for skader og eksponering av skader ved arbeid på skadested  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker som anvendes for å redde liv 

ved ulykker i vann i tråd med rutiner  

• 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  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker for å redde liv samt slokke og 

begrense branner gjennom røykdykkerinnsats i tråd med rutiner  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker ved redning av 

mennesker og dyr ved hjelp av tau i tråd med rutiner  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker ved redning av dyr i 

tråd med rutiner  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker ved rasulykker og 

bygningskollaps i tråd med rutiner  

• 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  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å 

håndtere akutt forurensning i tråd med rutiner  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker for å begrense skadene 

etter brann-, røyk- og vannlekkasjer i tråd med rutiner  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, metoder og teknikker som anvendes for å 

begrense skader etter ekstremvær i tråd med rutiner  
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• kan planlegge og gjennomføre bruk av metoder og teknikker som anvendes ved innsats mot 

energikilder i kjøretøy, fartøy og bygninger i tråd med rutiner  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av kart og geografiske informasjonssystemer i en 110-

sentral  

• kan planlegge og gjennomføre bruk av utstyr, rutiner og prosedyrer i en 110-sentral  

 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

• kan planlegge og gjennomføre en beredskapsanalyse og utarbeide tilhørende 

beredskapsplan alene og som deltaker i gruppe og i tråd med retningslinjer 

• 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  

• kan planlegge og gjennomføre brann- og redningsoppgaver i øvelsessammenheng alene og 

som deltaker i gruppe og i tråd med rutiner 

 

Emne 12 Systematisk erfaringslæring 

• kan planlegge og gjennomføre evaluering av forebyggende arbeid og innsatser alene og som 

deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer  

• kan planlegge og gjennomføre evaluering av eget arbeid ved brann- og redningsinnsatser 

alene og som deltaker i gruppe 

• kan planlegge og gjennomføre instruksjoner på individ- og gruppenivå alene og som 

deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer 

• kan planlegge og gjennomføre øvelser på individ- og gruppenivå alene og som deltaker i 

gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer 

 

Emne 13 Fordypning 

• kan planlegge og gjennomføre en undersøkelse av problemer og utfordringer for et 

selvvalgt  tema innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet  

• 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 selvvalgt tema 

 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

• kan utføre arbeidet etter utvalgte 

målgruppers behov 

Kandidaten  

GK2.  kan utføre forebyggende og 

konsekvensreduserende tiltak for å redusere 

sårbarheten i samfunnet 
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LUB for emnet 

Emne 1 Yrkesrollen 

• kan utføre teknikker for å forebygge fysiske og psykiske skadevirkninger for brann- og 

redningspersonell i operativ tjeneste 

 

Emne 10 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering 

• kan utføre forebyggende og konsekvensreduserende tiltak for å redusere brannrisikoen for 

befolkningen spesielt og risikoutsatte grupper spesielt 

 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

• kan utføre oppgaven som brann- og redningspersonell under en samvirkeøvelse for å møte 

andre samvirkeaktørers øvelsesbehov 

 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

• kan bygge relasjoner med fagfeller og 

på tvers av fag, samt med eksterne 

målgrupper 

Kandidaten 

GK3.  kan bygge relasjoner med fagpersonell 

innen brann, redning og samfunnssikkerhet 

samt andre samfunnsaktører og 

befolkningen generelt 

LUB for emnet 

Emne 10 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering 

• 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 

• 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  

 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

• kan bygge relasjoner med fagpersonell internt i brann- og redningsvesenet og med 

fagpersonell fra andre samfunnssikkerhetsaktører, for å øke samfunnssikkerheten og 

redusere sårbarheten 
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NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

• kan utveksle synspunkter med andre 

med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket 

og delta i diskusjoner om utvikling av 

god praksis 

Kandidaten  

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 

LUB for emnet 

Emne 1 Yrkesrollen 

• kan utveksle synspunkter med fagpersonell om kosthold og ernæring og delta i diskusjoner 

om utvikling av god praksis ved langvarig arbeidsbelastning 

• 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 

• 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 

 

Emne 3 Arbeidsverktøy 

• kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt hvordan fysiske lover påvirker innsatser hvor 

verktøy brukes til løft, trekk og delta i diskusjoner rundt god praksis 

• kan utveksle synspunkter med fagfeller om bruk av redningsutstyr for å redde mennesker og 

dyr, verne miljø og berge materielle verdier innen brann- og redningsvesenet og delta i 

diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis 

• 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 

 

Emne 6 Operativ beredskap II 

• kan utveksle synspunkter med fagfeller om fareklasser for farlige stoffer og 

merkebestemmelser ved transport av farlige stoffer og delta i diskusjoner om utvikling av 

god arbeidspraksis  

 

Emne 10 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering 
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• kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt  risiko ved bruk av utstyr i brann- og 

redningsinnsatser og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis for å verne liv, 

helse, miljø og berge materielle verdier 

• kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt risiko ved bruk av utstyr i brann- og 

redningsinnsatser og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis for å verne liv, 

helse, miljø og berge materielle verdier   

• 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  

• kan utveksle synspunkter med personer hos andre samfunnsaktører som brann- og 

redningsvesenet naturlig samarbeider med i det forebyggende arbeidet 

• 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  

• kan utveksle synspunkter med fagfeller om operativ beslutningstaking i en 110-sentral og 

delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis  

• kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt intervjuteknikk, veiledning, etikk og 

holdninger i en 110-sentral og delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis  

• kan utveksle synspunkter med fagfeller om samhandling ved mottak av nødmelding og 

kommunikasjon med andre etater i en 110-sentral og delta i diskusjoner for utvikling av god 

arbeidspraksis  

• kan utveksle synspunkter med fagfeller rundt samhandling og beslutningstaking i team og 

delta i diskusjoner om utvikling av god arbeidspraksis  

• kan utveksle synspunkter med fagfeller og delta i diskusjoner om utvikling av god 

arbeidspraksis i en 110-sentral  

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

• 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 

• 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 

• 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 

 

Emne 12 Systematisk erfaringslæring 

• 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   
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Emne 13 Fordypning 

• kan utveksle synspunkter med andre studenter, fagfeller og veiledere om problemer, 

utfordringer og løsningsalternativer for et selvvalgt tema, og delta i diskusjoner om 

utvikling av god arbeidspraksis innen temaet 

 

NKR Fagskole 5.2 Overordnet LUB for brann, redning og 

samfunnssikkerhet 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

• kan bidra til organisasjonsutvikling 

Kandidaten  

GK5.  kan bidra til organisasjonsutvikling 

innen brann, redning og samfunnssikkerhet 

LUB for emnet 

Emne 12 Systematisk erfaringslæring 

• kan bidra til organisasjonsutvikling innen fagområdet brann, redning og samfunnssikkerhet 

gjennom implementering av læringspunkter og forbedringstiltak 

 

Emne 13 Fordypning 

• kan bidra til organisasjonsutvikling innen brann, redning og samfunnssikkerhet basert på 

funn om utfordringer og løsningsalternativer for en selvvalgt problemstilling for et selvvalgt 

tema 
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KAPITTEL  

7  
Undervisningsformer 

og læringsaktiviteter 
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Undervisning og læringsaktiviteter i fagskolen skal blant annet kjennetegnes av det pedagogiske 

prinsippet innfarging av teori i praksis, og motsatt, innfarging av praksis i teori. 

"Innfarging" av bransjekunnskap, yrkesteori og allmennfaglig teori til praksis, har vært utprøvd i 

svensk yrkesfagutdanning siden 2000-tallet.19 Studier fra byggfagene viser tydelig økt læringsutbytte, 

og sterk motivasjon hos elevene når praksis og teori integreres i hverandre. Man flyttet allmennfaget 

inn på byggeplassen og til verkstedet, noe som i Sverige betegnes som innfarging av teori. Forskerne 

studerte hvordan dette påvirket læring for yrkesfagelever. De fant at når teori farges inn mot praksis og 

blir tydelig, gjør dette en forskjell for studenten; "Det utvikles en sterkere yrkesdannende karakter som 

øker motivasjonen og samler studentgruppen og lærerkollegiet til en helhet".20 

 
Læringsutbyttebeskrivelsene har ikke inndelinger mellom teori og praksis, og heller ikke mellom 

hvorvidt undervisningene er ute eller inne. Et læringsutbytte jf. NKR kan således oppnås gjennom både 

teori og praksis, og både ved å lære ute og inne – og gjennom ulike kombinasjoner av disse. Et eksempel 

på læringsutbyttebeskrivelse fra tidligere i studieplanen: 

• (Kandidaten) kan planlegge og gjennomføre hvordan vannføring og trykktap kan beregnes ved 

brannslokking  

Å oppnå dette læringsutbyttet vil for mange studenter forutsette både øvelse på feltet, for eksempel med 

slokkingsarbeid – og studie i klasserommet, om beregning av vannføring og trykktap. Her vil studentene 

ha behov for teori som omhandler matematiske modeller og håndregler for vannføring og trykktap for å 

sikre tilstrekkelig leveranse av vann til brannslokking. Det er også behov for gå ut på øvingsfeltet og 

omsette dette praktisk. I evaluering kan studentene se hvordan leveransen av vann varierer ut fra hvor 

mye vann pumpen leverer, lengde på slangeutlegg, dimensjon på slange, høydeforskjell med mer. Læring 

er i dette eksemplet i stor grad – og i de øvrige læringsutbyttebeskrivelsene i studieplanen – avhengig av 

at studenten og lærerne har tilgang til både øvingsfelt og klasserom samtidig. Altså ikke teori en time og 

praktisk arbeid neste time, men veksling mellom teori og praktisk arbeide fortløpende etter hva som er 

hensiktsmessig. Læring er da ikke en lineær funksjon fra den ene læringsarenaen til den andre, til den 

tredje osv. Det er derfor en forutsetning å ha tilgjengelig den læringsarenaen som kreves – der og da.  

Fagskolens læringsarenaer skal designes mot innfarging. For eksempel er vognhallen konstruert slik at 

det er fem meter fra bakenden av bil til vegg. På veggen er montert tv, tavle, flippover etc. Når studenter 

øver praktisk på bilene inne i vognhallen, eksempelvis med pumpens virkemåte, kan lærer etter behov 

raskt omorganisere til en kort video e.l. ved å sette opp klappstoler bak brannbilene i vognhallen. Dermed 

farges teori inn i praktisk arbeid for læringsutbyttebeskrivelsen: 

 

19 Berglund, 2009, Dr. gradsavhandling med tittelen Byggarbetsplatsen som skola – eller skolan som 

byggarbetsplats? En studie av byggnadsarbetares yrkesutbildning 
20 Berglund 2009, s. 208 

7.1  
PEDAGOGISK PLATTFORM 
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• (Kandidaten) kan reflektere over daglig ettersyn og vedlikehold av utrykningskjøretøy som 

benyttes i brann- og redningsvesenet og justere dette under veiledning fra fagperson 

Ved klasseromsundervisning i brannteori kan det være hensiktsmessig å gå en rask tur ut og se en modell 

av et hus brenne for å se brannutviklingen i praksis. Så går studentene inn igjen og arbeider videre 

teoretisk etter en kort praktisk demonstrasjon. Dermed farges et praktisk eksempel inn i teori for 

læringsutbyttebekrivelsen: 

• (Kandidaten) kan gjøre rede for brannårsaker, brannutvikling og konsekvenser av brann med 

bakgrunn i brannteori  

 

Brann- og redningsskolen benytter ulike undervisningsformer og læringsaktiviteter i undervisningen; 

som forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, veiledning, selvstudie, prosjektarbeid, demonstrasjoner, 

praktisk øving og trening, instruksjonstrening og praksis i et brann- og redningsvesen. 

 

Digitale verktøy som tas i bruk vil understøtte disse læringsaktivitetene og de behov de ulike emnene 

vil ha til bruk av digitale læringsformer.  

 

En digital læringsplattform benyttes blant annet til teknologistøttet undervisning, dokumentbehandling 

og -distribusjon, evaluering og vurdering. Fagskolen skal tilby en helhetlig og sammensatt 

plattformsløsning som støtter studenten i alle fasene av den toårige undervisningen.  

 

Brann- og redningsskolen har egne IKT-ansvarlige som har i oppgave å bistå hele organisasjonen med 

utarbeidelse av læringsinnhold til digitale flater og opplæring. 

 

 

Forskningsstudier av læring innen beredskapsarbeid viser at personer trenger både teoretisk kunnskap 

og praktisk trening for å bli i stand til å håndtere ulykker og kriser på en god måte.21 Spesielt 

brannkonstabler fremhever viktigheten av personlig erfaring (både fra øvelser og reelle hendelser) og 

 

21 Sommer, M. (2015). Learning in emergency response work. PhD thesis, University of Stavanger, Norway 

7.2  
DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM 

7.3  
BESKRIVELSE AV UNDERVISNINGSFORMER OG 

LÆRINGSAKTIVITETER 
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det å «få det i fingrene» (dvs. kroppsliggjøring av kunnskap og automatisering av ferdigheter).22 En stor 

grad av praksis i utdanningen, som er sterkt forankret i teori, er derfor nødvendig; kombinasjonen av 

teoretisk kunnskap og praktisk trening er spesielt viktig for å utvikle kompetente yrkesfaglige utøvere.23 

Det blir benyttet ulike og varierte undervisningsformer og læringsaktiviteter for å tilrettelegge for de 

kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som studentene skal utvikle i løpet av studiet. 

Følgende undervisningsformer og læringsaktiviteter blir benyttet: 

Forelesning 

Muntlig presentasjon i klasserom med bruk av tavle, digitale presentasjoner e.l. der sentral teori og 

fagstoff gjennomgås og forklares. Det blir benyttet stor grad av toveiskommunikasjon for å involvere 

studentene, ved at det blir stilt spørsmål og presentert faglige problemstillinger som må løses. 

 

Diskusjon 

Diskusjon blir aktivt brukt for å fremme refleksjon hos studenten og bidra til integrasjon av teori og 

praksis. Faglærer vil tilrettelegge for, og oppfordre til, deling av synspunkter, erfaringer og koplinger 

mellom teori og praksis, men også legge til rette for diskusjon mellom studentene. 

 

Gruppeoppgaver 

Studentene jobber med mindre og større oppgaver i grupper for å fordype seg i aktuelt tema og lære seg 

å løse praktiske eller teoretiske oppgaver innen brann-, rednings- og samfunnssikkerhetsområdet. 

Faglærer setter sammen grupper alene eller i samarbeid med studentene. Gruppestørrelse vil variere i 

forhold til den konkrete oppgaven som skal løses, og gruppesammensetningen vil variere for at 

studentene skal få erfaring med ulike personsammensetninger. 

 

Veiledning 

I all lærerstyrt undervisning vil studentene få hjelp til å løse oppgaver og tilbakemelding underveis i 

arbeidet med oppgavene. All veiledning skal være læringsfremmende og bidra til at studenten får økt 

forståelse og bedrer sin utførelse av oppgaver innen brann, redning og samfunnssikkerhet. Veiledning 

gis muntlig eller skriftlig, og i gruppe eller individuelt, alt etter hva det gis veiledning på, når og hvor. 

 

Selvstudie 

Det er stipulert ca. åtte (8) timer til selvstudie pr. uke til lesing av litteratur og arbeid med oppgaver. 

 

Prosjektarbeid i grupper 

Prosjektarbeid benyttes for at studentene skal lære å arbeide selvstendig, og i grupper, med å undersøke 

i dybden et tema innen brann, redning og samfunnssikkerhet. Her skal studentene i små grupper 

planlegge og gjennomføre sitt eget arbeid. Arbeidet skal resultere i en prosjektrapport av et bestemt 

omfang (oppgitt antall ord, +/- 10 %) og med standard utforming (rett høyre marg, halvannen 

linjeavstand, skriftstørrelse Times Roman, 12 pkt. - Tittelside/omslag, innholdsfortegnelse, forord, 

litteraturliste, foto og illustrasjoner regnes som nullsider). 

 

 

22 Sommer, M. & Njå, O. (2011). Learning amongst Norwegian fire-fighters. Journal of Workplace Learning, 

23(7), 435-455. 
23 Lum, G. (2009). Vocational and professional capability: an epistemological and ontological study of 

occupational expertise. London: Continuum; Winch, C. (2010). Dimensions of expertise: a conceptual 

exploration of vocational knowledge. London: Continuum. 
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Demonstrasjon 

Faglærer demonstrerer noe, f.eks. bruk av utstyr, virkemåte til aktive og passive brannsikringstiltak og 

praktisk utførelse av metoder, for at studentene skal få forståelse av hvordan teori fungerer i praksis og 

hvordan utstyr fungerer og metoder skal gjennomføres. Filmer og bilder fra reelle hendelser og 

situasjoner vil også bli brukt som demonstrasjon. 

 

Praktisk øving/trening 

Brann, redning og samfunnssikkerhet handler i stor grad om praktisk utførelse av oppgaver, og derfor 

er studiet i stor grad lagt opp til praktisk øving og trening. Gjennom praktisk øving/trening skal 

studentene øve på å utføre konkrete oppgaver innenfor brann, redning og samfunnssikkerhet og trene 

på praktisk bruk av utstyr. Mengdetrening er viktig for at studentene skal øve opp sin evne til å gjøre 

rede for sine valg av utstyr, metode, prosess og teknikk og bli i stand til å planlegge, gjennomføre og 

utføre forebyggende og konsekvensreduserende tiltak. Praktisk øving/trening innbefatter 

ferdighetstrening og øvelser alene, i grupper og som lag, både i og utenfor klasserom.  

 

Praktiske øvelser på øvingsfelt 

Øvingsfeltet ved skolen inneholder flere ulike typer objekter og øvingsområder. Disse benyttes til 

praktiske øvelser innenfor en rekke temaer og er tilrettelagt for at studentene skal kunne øve i sikre 

omgivelser og i mest mulig realistiske scenarier. 

 

Praktiske øvelser ved operatørpult for 110-sentral 

For å utvikle ferdigheter til å jobbe som 110-operatør gjennomføres praktiske øvelser ved operatørpult i 

Stavern. Her er det tilrettelagt for opplæring i 110-sentralarbeid ved at studentene får øve på bruk av 

kart og geografiske informasjonssystemer, mottak av nødmeldinger, intervju av nødstilte, bruk av 

beslutningsstøtteverktøy, varsle ut ressurser og samhandle med andre aktører.  

 

Instruksjonstrening  

Instruksjonstrening benyttes for å gi studentene trening i å gjennomføre instruksjoner for 

enkeltpersoner og mindre grupper. Dette kan foregå både i klasserom og ute i forbindelse med 

øvingsfeltet (f.eks. trening i å holde instruksjoner om bruk av utstyr og gjennomføring av metoder og 

teknikker som benyttes i brann- og redningsvesenet). 

 

Teknologistøttet undervisning 

Teknologistøttet undervisning benyttes ved gjennomføring av kurs som omhandler nasjonale 

prosedyrer. I studiet er det kurs i PLIVO og innenfor CBRNE som benyttes. 

 

Praksis i brann- og redningsvesen og 110-sentral 

Praksis blir brukt for at studentene skal få praktisk erfaring med yrkesrollen ved å delta under 

veiledning i brann- og redningsvesenets oppgaveløsning innenfor beredskap, forebygging og 

nødalarmering. Studenten skal her delta i ordinær tjeneste og anvende og videreutvikle tilegnede 

kunnskaper og ferdigheter fra første studieår, og derigjennom utvikle generell kompetanse innen 

yrkesfeltet. 
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Undervisningen foregår i ulike typer klasserom og på øvingsanlegg ved skolen på Fjelldal i Tjeldsund 

kommune i Troms og Finnmark.  

I andre semester tilbringer studentene fire uker ved Justissektorens kompetanse- og øvingsanlegg 

(JKØ) i Stavern i Vestfold og Telemark, hvor de utdannes til 110-operatører og får opplæring i arbeidet 

ved en 110-sentral.  

Tredje semester er studentene i praksis i et av landets heltidsbrann- og redningsvesen og i en 110-

sentral, hvor de skal delta i arbeid innen henholdsvis beredskap, forebygging og nødalarmering. I 

praksisperioden skal også studentene få kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160), og erverve 

førerkort for klasse C (lastebil). 

Undervisningen og læringsaktivitetene foregår på ulike lokasjoner tilpasset læringsutbyttet. Følgende 

lokasjoner ved skolen i Tjeldsund og ved JKØ i Stavern blir benyttet av studentene: 

Klasserom 

Ved skolen er det seks klasserom i undervisningsbygget. Disse har en kapasitet på 20 studenter. 

Rommene har mobile vegger, slik at to klasserom kan slås sammen ved fellesundervisning.  

 

Grupperom 

Skolen har 10 grupperom i undervisningsbygget, hvorav hvert er beregnet på åtte personer.  

 

Bibliotek 

I undervisningsbygget er det et bibliotek med plass for tidsskrifter og kortvarig lesning i sittegrupper.  

 

Studieplasser/lesesal 

Skolen har en lesesal beregnet på konsentrert studiearbeid, med muligheter for oppdeling i 20 

skjermede studieplasser med tilknytning for PC, lys og lading.  

 

Feltklasserom 

Feltklasserommene er fleksible rom som er plassert ulike steder på skolens område. De benyttes til 

undervisning, gjennomgang og evaluering av praktiske øvelser, og aktiviteter som brannforsøk i liten 

skala, ulike trafikkhendelser, tung redning, verktøybruk, CBRNE og materiallære. Feltklasserommene 

gir en tett kobling mellom teori og praktisk trening. 

Feltklasserommene er plassert på brannstasjon, i trafikkhall, garderobebygg og i tilknytning til 

øvingsfeltet. 

Brannstasjon/vognhall med undervisningsareal 

Skolen har en egen brannstasjon med plass til fem mannskapsbiler og to andre kjøretøy. Det er god 

plass rundt og i bakkant av bilene for praktisk undervisning. Det er plass til parkering av utstyr og 

undervisningsmateriell som konstruksjonsmodeller, traller med klippeutstyr, traller med flasker mv. 

7.4  
LOKASJONER FOR UNDERVISNING OG 

LÆRINGSAKTIVITETER 
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som er lett tilgjengelig i undervisningen. Det er direkte tilgang til verksted fra vognhallen, og hallen har 

direkte adkomst til to feltklasserom, garderobe/toaletter, lager for undervisningsmateriell, verksted og 

renholdsrom.  

 

Vaskehall 

I tilknytning til brannstasjonen er det en vaskehall med to soner. I den ene sonen er det muligheter for 

vask av mannskapsbil i vaskeautomat. Det er montert hurtigport mellom de to sonene for å hindre 

spredning av vannsøl og forurensning. Den andre sonen benyttes til vask av mannskapsbil og 

brannslanger, og har muligheter for støvsuging av bil. Det er også en utvidet vaskesone for vasking av 

utstyr fra bilene, og som inneholder slangevaskemaskin, samt tørkerom for tørking av utstyr fra bilene.   

 

Garderobebygg  

Garderobebygget er delt inn i ren og skitten sone av hensyn til HMS. Her oppbevares utrykningstøy og 

pusteluftutstyr. Klær og utstyr til bruk i undervisningen rengjøres i garderobebygget. Garderobebygget 

inneholder også garderober med sanitær-fasiliteter. 

 

Øvingsfelt 

Øvingsfeltet ved skolen inneholder flere objekter og områder som benyttes til praktisk øving og 

trening. Objektene er tilrettelagt for at studentene skal kunne få en virkelighetsnær opplæring og 

trening i mest mulig reelle omgivelser. Blant annet er det jernbaneanlegg, objekter tilrettelagt for varm 

og kald røykdykking, to hus i rekke med garasje mellom, tankanlegg, trafikkområde, område med 

bygningskollaps, høyderigg, droppsone for bil, med biloppbevaring, dyregrop, brannkar til å øve 

slokking av væskebrann, gassmodul til bruk i CBRNE (farlige stoffer) og motorvei til ulykker på vei.  

Området inneholder også fire rekkehus med noe ulik oppbygging. Disse benyttes til henholdsvis å 

identifisere ulike bygningskonstruksjoner og oppbygging av disse, aktive og passive brannsikringstiltak 

i bygninger, muligheter for å gjennomføre forebyggende og konsekvensreduserende tiltak opp mot 

ulike brukergruppers risiko og utfordringer, og forståelse av brannutvikling, bruk av slokkeutstyr og 

restverdiredning (RVR). Her kan det benyttes utstyr, metoder og teknikker for å slokke og begrense 

branner i ulike typer materialer og objekter. 

Tjeldsundet 

Tjeldsundet som ligger inntil skolens område benyttes til overflateredning, hvor man får trent i 

realistiske omgivelser i vann. Tjeldsundet kan også benyttes til praktiske øvelser innen akutt 

forurensning.  

 

Operatørpult i Stavern 

I Stavern er det tilrettelagt for praktiske øvelser i nødalarmering, med seks operatørpulter og en 

instruktørpult i en egen "110-sentral". Det er også et tilhørende klasserom med plass til 20 studenter 

hvor fellesundervisning foregår. Det er tre grupperom tilknyttet undervisningsrommet.  
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Veiledning og oppfølging av studentene foregår på skolen gruppevis eller som individuell oppfølging. 

Veiledning og oppfølging er basert på at studentene skal oppnå læringsutbyttene, og alle 

tilbakemeldingene, skriftlige eller muntlige, må derfor virke læringsfremmende.  

 

Studentene har individuelle oppgaver og gruppeoppgaver og de kan få veiledning av faglærer både 

individuelt og i gruppe. Veiledningstid vil avhenge av individuelle behov og gruppestørrelse. Det er 

estimert tid for veiledning i hvert emne.  

 

Hvis en student står i fare for å ikke oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i ett emne, skal faglærer så 

tidlig som mulig fange opp dette og i dialog med studenten legge en plan for videre arbeid. Planen skal 

beskrive både faglærers og studentens ansvar, samt klargjøre oppgaver, mål og tidsperspektiv. Planen 

skal være individuelt tilpasset den enkelte students behov.  

 

Studentene har til enhver tid en faglærer tilgjengelig ved undervisning i klasserom, som også kan gi 

tilbakemelding når studentene jobber med gruppeoppgaver. Faglærer i det enkelte emnet er tilgjengelig 

for veiledning i forbindelse med arbeidskravene.  

 

I feltklasserom er det to faglærere per klasse på 20 studenter, og klassen deles i to grupper på 10 

studenter. I feltklasserommene vil det være en blanding av undervisning og faglig veiledning.  

 

På øvingsfelt er det fire faglærere per klasse på 20 studenter, og klassen deles i fire grupper på fem 

studenter. På øvingsfeltet vil det være en blanding av instruksjon, undervisning og faglig veiledning, og 

mulighet for tett oppfølging av studentene individuelt og i mindre grupper. 

 

I emne 10 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering vil studentene få faglig veiledning under 

deltakelse i arbeid. Kjøreopplæringen vil forgå med godkjente trafikklærere (førerkort klasse C) og 

godkjente kjøreinstruktører for utrykningskjøring (kode 160). Kjøretimer for førerkort klasse C (anses 

som veiledning) vil foregå enkeltvis og i grupper inntil tre studenter. Kjøretimer for kompetansebevis 

for utrykningskjøring (kode 160), anses som veiledning og vil foregå enkeltvis og i grupper på inntil tre 

studenter. Antall timer til veiledning for førerkort klasse C er satt høyere enn det gjennomsnittet som 

kjøreskolene oppgir på sine intensivkurs etter anbefaling fra Forsvaret og deres erfaring med 

tilsvarende opplæring. 

  

7.5  
VEILEDNING, INSTRUKSJON OG OPPFØLGING 
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Emne 

kode 

Emne  SP Lærerstyrt 

(faglærer/ 

instruktør) 

Selvstudie Veiledning 

(totalt for 

emnet) 

Praksis i 

beredskap, 

fore-

bygging og 

nød-

alarmering 

Gjennomføring 

av praktisk- 

muntlige tester 

Eksamens-

avvikling 

Totalt for 

emne 

BRS 

1101 

Emne 1  

Yrkesrollen  

5 110 34 5   1 150 

 

BRS 

1102 

Emne 2  

Risiko og sårbarhet 

5 86 30 9   4 129 

 

BRS 

1103 

Emne 3  

Arbeidsverktøy  

10 197 45 16  3 

 

5 266 

 

BRS 

1104 

Emne 4  

Operativ beredskap 

I 

10 202 30 9,5  1,5 

 

4 247 

 Totalt 1. semester 30 595 139 39,5  4,5 14 792 

BRS 

1205 

Emne 5  

Forebyggende og 

konsekvensreduser

ende arbeid 

10 176 50 15  1 

 

3 245 

BRS 

1206 

Emne 6  

Operativ beredskap 

II 

12,5 288 60 15  3 

 

4 370 

BRS 

1207 

Emne 7  7,5 135,5 50 10  1,5 4 201 

7.6  
OMFANG OG FORVENTET ARBEIDSMENGDE 
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Nødalarmering  

 Totalt 2. semester 30 599,5 160 40  5,5 11 816 

BRS 

2308 

Emne 8  

Førerkort Klasse C 

2,5 41  32   5 78 

BRS 

2309 

Emne 9  

Kompetansebevis 

for 

utrykningskjøring 

(kode 160) 

2,5 16  51 

 

  6 73 

BRS 

2310 

Emne 10  

Praksis i beredskap, 

forebygging og 

nødalarmering 

25  84 

 

 

85 506*  

 

  675 

 Totalt 3. semester 30 57 84 168 506  11 826 

BRS 

2411 

Emne 11  

Helhetlig 

samfunnssikkerhets

arbeid 

10 171 66 17  1 

 

3 258 

BRS 

2412 

Emne 12  

Systematisk 

erfaringslæring 

10 176 65 13  4 

 

1 

 

258 

BRS 

2413 

Emne 13  

Fordypning  

10 31 

 

200 

 

18 

 

  1 

 

250 

 

 Totalt 4. semester 30 378 331 48  5 5 766 

 Totalt hele studiet 120 1629,5 714 169,5 506 15 41 3200 

Tabell 2 viser omfang og forventet arbeidsmengde med oversikt over emner, studiepoeng og timetall for studenten 
(Forklaring emnekode: Første siffer år, andre siffer semester, tredje og fjerde siffer løpenummer for emne) 

*Inkludert 170 timer gjennomføring av arbeidskrav i emne 10 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering 

 

Studiet består av totalt 3200 timer som er fordelt på 80 uker.  
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Samlet sett utgjør dette ca. 108 timer og 25 min individuell veiledning pr. student (hvorav 102 timer er 

i praksisperioden). Utenom praksis mottar studenten ca. 6 timer og 25 min individuell veiledning.  

Prosjektoppgavene med ulik lengde og innleveringsfrist er inkludert i tabellen, og er en del av den 

totale belastningen for studenten. Tidsbruken for prosjektoppgavene omfatter både lærerstyrt 

undervisning, selvstudie og veiledning. 

Veiledningen er fordelt på individuell veiledning, generell veiledning i grupper, veiledning i 

forbindelse med arbeidskrav og veiledning til eksamensforberedelse og er fordelt som følger: 

Emne 1 – Yrkesrollen 

Fem timer veiledning i emnet fordelt på ca. 15 minutter pr. student. Veiledningen vil brukes i 

forbindelse med arbeid underveis i emnet. 

 

Emne 2 – Risiko og sårbarhet 

Ni timer veiledning i emnet fordelt på ca. 30 minutter pr. student. Veiledningen vil brukes i forbindelse 

med arbeid underveis i emnet. 

 

Emne 3 - Arbeidsverktøy 

16 timer veiledning i emnet fordelt på ca. 50 minutter pr. student. Veiledningen vil brukes i forbindelse 

med arbeid underveis i emnet. 

 

Emne 4 - Operativ beredskap I 

9,5 timer veiledning i emnet fordelt på ca. 30 minutter pr. student. Veiledningen vil brukes i forbindelse 

med arbeid underveis i emnet. 

 

Emne 5 – Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

15 timer veiledning i emnet fordelt på ca. 45 minutter pr. student. Veiledningen vil brukes i forbindelse 

med arbeid underveis i emnet. 

 

Emne 6 – Operativ beredskap II 

15 timer veiledning i emnet fordelt på ca. 45 minutter pr. student. Veiledningen vil brukes i forbindelse 

med arbeid underveis i emnet. 

 

Emne 7 - Nødalarmering 

10 timer veiledning i emnet fordelt på 30 minutter pr. student. Veiledningen vil brukes i forbindelse 

med arbeid underveis i emnet. 

 

Emne 8 – Førerkort klasse C 

32 timer veiledning i emnet (kjøretimer 1:1 eller i gruppe på inntil tre). Veiledningen er i sin helhet 

rettet mot praktisk kjøreopplæring (17 timer etter anbefaling fra Forsvaret, i tillegg til 17 timer 

obligatorisk opplæring). Det er avsatt to timer til trinnvurdering. 

 

7.7  
VEILEDNING FOR HVERT EMNE 
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Emne 9 – Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160) 

51 timer veiledning i emnet (kjøretimer 1:1 eller i grupper på inntil tre). Veiledningen er i sin helhet 

rettet mot praktisk kjøreopplæring. Det er avsatt fire timer til å planlegge og gjennomføre et 

utrykningsoppdrag (eksamensforberedelser) 

 

Emne 10 – Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering 

102 timer veiledning i emnet pr. student. Her vil hver student motta veiledning i forbindelse med 

gjennomføring av praksisperioden med både praksisveileder og praksisansvarlig.   

 

Emne 11 – Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

17 timer veiledning i emnet fordelt på ca. 50 minutter pr. student. Veiledningen vil brukes i forbindelse 

med arbeid underveis i emnet. 

 

Emne 12 – Systematisk erfaringslæring 

13 timer veiledning i emnet fordelt på ca. 40 minutter pr. student. Veiledningen vil brukes i forbindelse 

med arbeid underveis i emnet. 

 

Emne 13 – Fordypning 

19 timer veiledning i emnet fordelt på ca. 60 minutter pr. student. Veiledningen vil brukes i forbindelse 

med arbeid underveis i emnet. 

 

 

Undervisningsformer og læringsaktiviteter som benyttes i hvert emne, og lokasjon/sted dette foregår, 

følger av tabellen under.  

Tabell som viser undervisningsform/læringsaktivitet og lokasjon for hvert emne 

Emne Undervisningsform/ 

læringsaktivitet 

Lokasjon/sted 

Emne 1 Yrkesrollen Forelesning, diskusjon, 

gruppeoppgaver, praktisk 

øving/trening, veiledning, 

selvstudie, prosjektarbeid i 

gruppe 

Klasserom, feltklasserom / 

Tjeldsund 

Emne 2 Risiko og sårbarhet Forelesning, diskusjon, 

gruppeoppgaver, veiledning, 

selvstudie, prosjektarbeid i 

gruppe 

Klasserom/ Tjeldsund 

7.8  
UNDERVISNINGSFORM/LÆRINGSAKTIVITET OG 

LOKASJONER FOR HVERT EMNE 
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Emne 3 Arbeidsverktøy Forelesning, praktisk øving/ 

trening, praktiske øvelser på 

øvingsfelt, gruppeoppgaver, 

veiledning 

Klasserom, øvingsfelt, 

feltklasserom, vognhall/ 

Tjeldsund 

Emne 4 Operativ beredskap I Forelesning, praktisk øving/ 

trening, praktiske øvelser på 

øvingsfelt, gruppeoppgaver, 

veiledning, selvstudie 

Klasserom, øvingsfelt, 

feltklasserom, vognhall/ 

Tjeldsund 

Emne 5 Forebyggende og 

konsekvensreduserende arbeid 

Forelesning, diskusjon, 

gruppeoppgaver, veiledning, 

demonstrasjoner i 

vognhall/øvingsfelt, selvstudie, 

prosjektarbeid i gruppe 

Klasserom, feltklasserom, 

øvingsfelt/ Tjeldsund 

Emne 6 Operativ beredskap II Forelesning, praktisk øving/ 

trening, praktiske øvelser på 

øvingsfelt, gruppeoppgaver, 

veiledning, selvstudie 

Klasserom, øvingsfelt, 

feltklasserom, vognhall/ 

Tjeldsund 

Emne 7 Nødalarmering Forelesning, diskusjon, 

gruppeoppgaver, veiledning, 

praktiske øvelser i alarmsentral 

Klasserom, 110-sentral for 

opplæring i Stavern 

Emne 8 Førerkort klasse C Forelesning, praktisk øving/ 

trening, praktiske øvelser, 

veiledning, selvstudie 

Klasserom, lastebil/ i 

tilknytning til praksissted 

Emne 9 Kompetansebevis for 

utrykningskjøring (kode 160) 

Forelesning, praktisk øving/ 

trening, praktiske øvelser, 

veiledning, selvstudie 

Klasserom, 

utrykningskjøretøy/ i 

tilknytning til praksissted 

Emne 10 Praksis i beredskap, 

forebygging og nødalarmering 

I tredje semester skal studenten 

delta under veiledning i 

ordinær tjeneste og anvende og 

videreutvikle tilegnede 

kunnskaper og ferdigheter fra 

første studieår. 

Studenten deltar i brann- og 

redningsvesenets 

oppgaveløsning innenfor 

beredskap, forebygging og 

nødalarmering.  

Studentene skal også gjennom 

litteraturstudier, 

I et brann- og redningsvesen 

og 110-sentral 
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erfaringsdeling og 

gruppediskusjoner, samt skrive 

refleksjonslogg. 

Emne 11 Helhetlig 

samfunnssikkerhetsarbeid 

Forelesning, diskusjon, 

gruppeoppgaver, veiledning, 

praktiske øvelser på øvingsfelt, 

prosjektarbeid i gruppe 

Klasserom, øvingsfelt, 

feltklasserom/ Tjeldsund 

Emne 12 Systematisk 

erfaringslæring 

Forelesning, diskusjon, 

gruppeoppgaver, veiledning, 

instruksjonstrening i vognhall, 

øvelsesplanlegging og -

gjennomføring på øvingsfelt, 

prosjektarbeid i gruppe 

Klasserom, øvingsfelt, 

feltklasserom/ Tjeldsund 

Emne 13 Fordypning Prosjektarbeid i gruppe, 

forelesning, veiledning 

Klasserom, grupperom/ 

Tjeldsund 
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KAPITTEL  

8  
Arbeidskrav, 

emneeksamen og 

vurderingsordninger 
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Innenfor alle emnene, bortsett fra fordypningsemnet, er det krav om obligatorisk oppmøte. Dette 

innebærer minst 80% tilstedeværelse for det enkelte emne, og for praksisemnet er det krav om 90% 

tilstedeværelse. Hvis kravet om oppmøte ikke blir godkjent, innebærer dette at studenten må ta det 

aktuelle emnet om igjen neste semester emnet gjennomføres. Det betyr at studenten i det videre ikke 

kan følge sitt ordinære studieløp, men må gjenta emnet og følge videre studieløp sammen med kullet 

under.  

Med arbeidskrav menes all form for prøving som er satt som vilkår for å ha rett til å avlegge eksamen 

og få vurdering i et emne, men der resultatet ikke inngår i beregningsgrunnlaget for 

karakterfastsettelsen. Arbeidskrav gis for å fremme studentenes progresjon og utvikling, samt å sikre at 

studentene har oppnådd læringsutbyttene for emnet. Emnene i dette studiet bygger på hverandre, og 

dermed må alle arbeidskrav i et emne være godkjent før studenten kan starte på neste semester. Alle 

arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.  

Emnene i studiet har følgende arbeidskrav: 

Emne 1 Yrkesrollen 

To prosjektoppgaver24 i grupper.  

Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 studenter, og omhandler henholdsvis teamarbeid og 

relasjonskompetanse (2000 ord) og metode for refleksjon (2000 ord). Gjennomføres etter gjennomgått 

tema og hver av oppgavene har en varighet på to uker fra utlevering av oppgavetekst til innlevering av 

prosjektoppgave, alle hjelpemidler er tillatt.  

 

Emne 2 Risiko og sårbarhet 

To prosjektoppgaver i grupper.  

Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 studenter, og omhandler henholdsvis ROS-analyse 

(2000 ord) og HMS/ivaretakelse av egensikkerhet (2000 ord). Gjennomføres etter gjennomgått tema og 

hver av oppgavene har en varighet på fire uker fra utlevering av oppgavetekst til innlevering av 

prosjektoppgave. Alle hjelpemidler er tillatt.  

 

 

Emne 3 Arbeidsverktøy 

Sju praktisk-muntlige tester gjennomføres i løpet av første semester, etter gjennomgått tema. Enkelte av 

de praktisk-muntlige testene er individuelle og noen er i grupper, og har noe ulik varighet.  

 

Praktisk-muntlige tester: 

• Utrykningskjøretøy med varighet på 25 minutter, individuell, og sjekkliste som hjelpemiddel 

 

24 Alle prosjektoppgaver skal ha standard utforming som beskrevet i kapittel 11.2 (rett høyre marg, halvannen 

linjeavstand, skriftstørrelse Times Roman, 12 pkt). Omfang skal være oppgitt antall ord, +/- 10 % 

(Tittelside/omslag, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste, foto og illustrasjoner regnes som nullsider). 

8.1  
OBLIGATORISK AKTIVITET OG ARBEIDSKRAV 
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• Vannføring og trykktap med varighet på 25 minutter, i gruppe, ingen hjelpemidler tillatt 

• Slokkeutstyr med varighet på 30 minutter, individuell, ingen hjelpemidler tillatt 

• Sikringsutstyr med varighet på 20 minutter, individuell, ingen hjelpemidler tillatt 

• Verktøybruk med varighet på 30 minutter, individuell, ingen hjelpemidler tillatt 

• Sambandsutstyr med varighet på 25 minutter, i gruppe, ingen hjelpemidler tillatt 

• Energikilder med varighet på 25 minutter, individuell, ingen hjelpemidler tillatt 

 

 

 

Emne 4 Operativ beredskap I 

Fire praktisk-muntlige tester gjennomføres i løpet av første semester, og har noe ulik varighet.   

 

Praktisk-muntlige tester: 

• Førstehjelp - Førstehjelp – utføre HLR og bruk av hjertestarter med varighet på 20 minutter, i 

gruppe men godkjennes individuelt, ingen hjelpemidler tillatt  

• HMS – bruk av verneutstyr og røykdykkerapparat med varighet på 20 minutter, individuell, 

ingen hjelpemidler tillatt 

• Overflateredning – bruk av drakt med varighet på 20 minutter, i gruppe, ingen hjelpemidler 

tillatt 

• Redningsutstyr – demonstrere og forklare bruk av frigjøringsverktøy med varighet på 30 

minutter, i gruppe, ingen hjelpemidler tillatt 

 

 

 

Emne 5 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

En individuell praktisk-muntlig test gjennomføres i løpet av andre semester og er av 20 minutters 

varighet. Det skal også leveres to prosjektoppgaver, gjennomført som gruppeoppgaver i løpet av 

semesteret.  

 

Praktisk-muntlig test: 

• Demonstrere og forklare ulike bygningskonstruksjoner og oppbygningen av disse 

(gjennomføres individuelt i form av visning og forklaring på tilfeldig valgt konstruksjon). 

Varighet på 30 minutter, ingen hjelpemidler tillatt. Studenten får også 30 minutter til 

forberedelse. 

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 (2000 ord). Denne har 

en varighet på to uker fra utlevering av oppgavetekst til innlevering av prosjektoppgave. Den andre 

prosjektoppgaven gjennomføres også i grupper på 3-4 studenter, omhandler risikobasert forebyggende 

arbeid (3000 ord), består av fire deler, og har en varighet på fire uker fra utlevering av oppgavetekst til 

innlevering av prosjektoppgave:  

1. Kartlegging og planlegging av tiltak for risikoutsatte grupper 

2. Planlegge og gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak 

3. Planlegge og gjennomføre veiledning 

4. Planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg 
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For begge prosjektoppgavene er alle hjelpemidler tillatt. 

 

 

Emne 6 Operativ beredskap II 

Åtte praktisk-muntlige tester gjennomføres i løpet av andre semester. De praktisk-muntlige testene er 

individuelle eller i grupper, og har noe ulik varighet.  

 

Praktisk-muntlige tester: 

• Brannslokking med varighet på 30 minutter, i gruppe, ingen hjelpemidler tillatt 

• Tauredning med varighet på 20 minutter, i gruppe, ingen hjelpemidler tillatt 

• Dyreredning med varighet på 20 minutter, i gruppe, ingen hjelpemidler tillatt 

• Urban søk og redning med varighet på 20 minutter, i gruppe, ingen hjelpemidler tillatt 

• CBRNE med varighet på 20 minutter, i gruppe, ingen hjelpemidler tillatt  

• Prinsipper for innsats ved pågående livstruende vold – PLIVO, individuell, ingen hjelpemidler 

tillatt 

• Akutt forurensing med varighet på 30 minutter, i gruppe, ingen hjelpemidler tillatt 

• Mental førstehjelp med varighet på 30 minutter, ingen hjelpemidler tillatt 

 

 

Emne 7 Nødalarmering 

Fire praktisk-muntlige tester gjennomføres i løpet av andre semester. De praktisk-muntlige testene er 

individuelle eller i grupper, og har noe ulik varighet. 

 

Praktisk-muntlige tester: 

• Bruk av kart med varighet på 20 minutter, individuelt, GIS og digitale kart tillatt som 

hjelpemidler 

• Meldingsmottak og varsling med varighet på 20 minutter, i gruppe, loggføringsverktøy tillatt 

som hjelpemidler 

• Trippelvarsling med varighet på 20 minutter, i gruppe, rutine for trippelvarsling tillatt som 

hjelpemiddel 

• Samhandling ved mottak av nødmelding med varighet på 30 minutter, i gruppe, alle trykte og 

skrevne hjelpemidler tillatt 

 

Emne 10 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering har følgende arbeidskrav som danner 

grunnlag for vurdering i emnet: 

• I praksisperioden skal det skrives refleksjonslogg fra hver uke i praksis. Loggene skal 

inneholde refleksjon over eget arbeid og observasjoner av den faglige utførelsen til brann- og 

redningspersonellet. Det skal skrives ca. 1 A4-side, eller minimum 400 ord for hver uke. 

 

Beredskap: 

• Gjennomføring av førstehjelpstiltak under øvelse, samt utveksle synspunkter om brann- og 

redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold for førstehjelpstiltak. 
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• Gjennomføring av redning i vann under øvelse, samt utveksle synspunkter om brann- og 

redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for å redde liv ved ulykker i 

vann. 

• Gjennomføring av brannslokking under øvelse, samt utveksle synspunkter om 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 utveksle synspunkter om brann- og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold 

og etablert praksis for redningsinnsatser. 

• Gjennomføring av røykdykkerinnsats med brannslokking og livredning under øvelse, samt 

utveksle synspunkter om brann- og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert 

praksis for røykdykkerinnsats. 

• Gjennomføring av innsats mot energikilder under øvelse, samt utveksle synspunkter om 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 utveksle synspunkter 

om brann- og redningsvesenets prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for å begrense 

skadene etter brann- og vannlekkasjer. 

• Utveksle synspunkter om holdninger og etablert praksis i brann- og redningsvesenet knyttet til 

HMS og risikoen ved farlige stoffer. 

 

Forebygging 

• Beskrivelse og forklaring av feierens utstyr, arbeidsmetoder og rolle i det brannforebyggende 

arbeidet. 

• Utveksle synspunkter om 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. 

• Utveksle synspunkter om risiko til ulike brukergrupper, hvilke utfordringer som er identifisert 

og hvilke behov som er ansett hensiktsmessig å iverksette. 

• Utveksle synspunkter om utførelsen av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak for å 

redusere brannrisikoen. 

• Utveksle synspunkter om samarbeidet mellom beredskapspersonell og forebyggende personell 

om hvordan brann- og redningsvesenet samlet sett bidrar i det brannforebyggende arbeidet. 

• Utveksle synspunkter om 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 110-sentral. 

• Utveksle synspunkter om hvordan beslutningstaking foregår i praksis i en 110-sentral.  

• Utveksle synspunkter om samhandlingen og beslutningstaking i team i en 110-sentral. 

• Utveksle synspunkter om 110-sentralens prosedyrer, øvelsesinnhold og etablert praksis for 

intervjuteknikk. 

• Utveksle synspunkter om etikk og holdninger i en 110-sentral. 

• Gjennomføring av meldingsmottak og varsling ved bruk av utstyr, rutiner og prosedyrer i en 

110-sentral. 
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Hvis ikke samtlige arbeidskrav i praksisemnet blir godkjent i løpet av praksisperioden regnes emnet 

som ikke bestått, og emnet må tas på nytt neste semester. 

 

Emne 11 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

Det er to praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av fjerde semester. Begge er i gruppe, og 

har noe ulik varighet.  

 

Praktisk-muntlige tester: 

• Muntlig presentasjon av digitale verktøy med varighet på 30 minutter, i gruppe på to personer, 

digitale verktøy tillatt som hjelpemidler 

• Bruk av digitale verktøy med varighet på 30 minutter, i gruppe på to personer, 

loggføringsverktøy tillatt som hjelpemidler 

 

Det skal også gjennomføres tre prosjektoppgaver i løpet av semesteret. Prosjektoppgavene 

gjennomføres i grupper på 3-4 stykker, og omhandler henholdsvis ROS-analyse, beredskapsanalyse og 

beredskapsplan (og sammenhengen mellom disse) (2000 ord), tverrfaglig, -etatlig og -sektorielt 

samarbeid (2000 ord), og for- og etterarbeid til praktisk krisehåndteringsøvelse (2000 ord). Hver av 

prosjektoppgavene har en varighet på to uker fra utlevering av oppgavetekst til innlevering av 

prosjektoppgave. 

 

 

Emne 12 Systematisk erfaringslæring 

Det er to praktisk-muntlige tester som gjennomføres i løpet av fjerde semester. En av de praktisk-

muntlige testene er individuell og en er i gruppe, og har noe ulik varighet.  

 

Praktisk-muntlige tester:  

• Planlegge og gjennomføre instruksjon med varighet på 2 timer (hvorav 1 time forberedelse 

etter utdelt oppgave, deretter 30 minutter til gjennomføring av instruksjon, og til slutt 30 

minutter til spørsmål/muntlig eksaminasjon), individuelt, alt relevant utstyr for gjennomføring 

tillatt 

• Planlegge og gjennomføre øvelse på lagsnivå med varighet på 2 timer, i gruppe på 4 personer, 

alt relevant utstyr for gjennomføring tillatt 

 

Det skal også gjennomføres to prosjektoppgaver i løpet av semesteret. Prosjektoppgavene 

gjennomføres i grupper på 3-4 stykker, og omhandler henholdsvis evalueringsarbeid (forebyggende og 

operativ beredskap, samt evaluering av branner) (3000 ord) og læring og kunnskapsutvikling på 

individ- og organisasjonsnivå (2000 ord). Prosjektoppgaven om evalueringsarbeid er av fire ukers 

varighet fra utlevering av oppgavetekst til innlevering av prosjektoppgave. Prosjektoppgaven om 

læring og kunnskapsutvikling er av to ukers varighet fra utlevering av oppgavetekst til innlevering av 

prosjektoppgave. 
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Emne 13 Fordypning har følgende arbeidskrav som gjennomføres i begynnelsen av semester 4: 

• Deltakelse på kurs i innføring i prosjektarbeid  

o Metoder og prosesser for gjennomføring av prosjekt 

• Deltakelse på skrivekurs  

o Skriveteknikker, uttrykksformer, søkeverktøy, kildehenvisning og rapportutforming 

 

I emne 13 Fordypning, vurderes begge arbeidskravene med godkjent/ikke godkjent, og begge må være 

godkjent for å kunne levere prosjektrapporten. 

 

 

Vurdering er all form for prøving/eksaminasjon og gjennomføres både underveis i emnene og 

avslutningsvis. Vurderingsformene skal ivareta sammenhengen med utdanningens læringsutbytte og 

læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå i tillegg til arbeidsmåter og læringsformer. Vurderingen skal 

foregå på en slik måte at studentene gis mulighet til å utvikle seg gjennom studiet, og dermed erfare at 

kompetanse i et emne kan suppleres av kompetanse i et annet emne. Presise og relevante 

tilbakemeldinger er viktige i denne sammenhengen.  

 

Følgende vurderingsformer blir benyttet som avsluttende vurderinger i emnene: 

 

Muntlig eksamen 

Muntlig prøving der studenten blir eksaminert av to sensorer. Gjennomføres individuelt. Ingen 

hjelpemidler vil være tillatt, fordi studenten må vise at han/hun faktisk innehar nødvendige kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse, og ikke er avhengig av å slå opp i litteraturen eller bruke 

huskelister. 

 

Skriftlig eksamen 

Skriftlig prøving, enten på papir eller digitalt, som arrangeres i eksamenslokale under tilsyn. 

Gjennomføres individuelt. Eventuelle tillatte hjelpemidler skal kunngjøres for studenten i god tid før 

eksamen og fremgår av den enkelte eksamensoppgave.  

 

 

Praksis 

Studenten deltar i ordinær tjeneste i brann- og redningsvesen, samt 110-sentral, og utfører 

arbeidsoppgaver i realistiske yrkessituasjoner. I praksis er det en vurdering av studentens praktiske 

dyktighet og egnethet gjennom arbeidskrav innen beredskap, forebygging og nødalarmering. Når alle 

arbeidskrav er godkjent vurderes praksisemnet til bestått. 

 

 

Fordypningsoppgave 

8.2  
VURDERING 
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Emne 13 Fordypning gjennomføres i grupper på to personer. Alle trykte og skrevne hjelpemidler er 

tillatt fordi oppgaven som gjennomføres i form av prosjektoppgave vil ha klare likhetstrekk med 

arbeidsoppgaver som utføres i yrkesutøvelsen. Eksempelvis arbeidsoppgaver som utføres ved bruk av 

faglitteratur, oppslagsverk og rapporter. Begge arbeidskravene i emne 13 Fordypning må være godkjent 

for å kunne levere prosjektrapporten. 

 

 

 

Følgende vurderingsformer blir benyttet underveis i studiet:  

 

Praktisk-muntlig test 

Studentene løser praktiske oppgaver samtidig som de forklarer hva de gjør og besvarer muntlige 

spørsmål relatert til utførelsen. Samlet vurdering av muntlig og praktisk utførelse. Gjennomføres enten 

individuelt eller i gruppe. Ved gjennomføring i gruppe skal studentene samarbeide om den praktiske 

oppgaveløsningen og forklaringen av hva de gjør, og deretter individuelt etter tur besvare muntlige 

spørsmål relatert til utførelsen. Tillatte hjelpemidler kan være tiltakskort, formelark, oppslagsverk, 

prosedyrer, e.l. der dette vil være naturlig i yrkesutøvelsen for å utføre oppgavene mest mulig effektivt. 

Ellers ingen hjelpemidler. 

 

Prosjektoppgave 

Studentene arbeider med oppgaver og leverer inn skriftlig arbeid som blir vurdert til godkjent/ikke 

godkjent. Gjennomføres i grupper på 3-4 personer. Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt fordi 

oppgaven som gjennomføres i form av prosjektoppgave vil ha klare likhetstrekk med arbeidsoppgaver 

som utføres i yrkesutøvelsen.  Eksempelvis arbeidsoppgaver som utføres ved bruk av faglitteratur, 

oppslagsverk og rapporter.  

 

 

Avsluttende vurdering  

Ved prøving/eksaminasjon blir studenten vurdert ut ifra sin prestasjon innenfor de tema som dekkes av 

eksamen, nærmere bestemt i hvilken grad studenten viser at hun eller han innehar kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene (demonstreres muntlig 

og/eller skriftlig).  

 

Avsluttende skriftlige og muntlige eksamener samt prosjektrapporten i emne 13 Fordypning, vurderes 

ut fra bokstavkarakterene A-F, der A er høyeste karakter, E laveste beståttkarakter og F er 

strykkarakter.  

Emne 10 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering vurderes til bestått/ikke bestått. 

Arbeidskravene danner grunnlag for avsluttende vurdering i emnet. For at praksis skal vurderes som 

bestått må studenten prestere tilfredsstillende i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene for 

praksisemnet, samt vise gode holdninger og selvstendighet som fagperson (tilsvarende 

8.3  
VURDERINGSKRITERIER 
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vurderingskriteriene for karakteren C, eller høyere). I god tid før avsluttende vurdering av praksis blir 

det foretatt en midtveisvurdering av studentens prestasjoner, holdninger og selvstendighet. Dersom 

studenten står i fare for å ikke bestå praksisemnet blir dette kommunisert skriftlig til studenten, slik at 

vedkommende kan forbedre seg frem mot endelig vurdering av praksis. 

For emne 8 Førerkort klasse C og emne 9 Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160) gir 

bestått oppkjøring bestått emne.  

I emne 13 Fordypning vurderes prosjektrapporten ut fra bokstavkarakterene A-F, der A er høyeste 

karakter, E laveste beståttkarakter og F er strykkarakter. Prosjektrapporten etterfølges av en muntlig 

individuell presentasjon og eksaminasjon der karakteren kan justeres opp eller ned.  

Følgende karakterskala og vurderingskriterier benyttes: 

Karakter Betegnelse  Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser svært gode 

holdninger og stor grad av selvstendighet. 

B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser meget gode 

holdninger og selvstendighet. 

C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Viser 

gode holdninger og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Viser nokså 

gode holdninger og en viss grad selvstendighet. 

E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. 

Viser lite gode holdninger og liten grad av selvstendighet. 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Viser 

både manglende holdninger og selvstendighet. 

 

 

Vurdering underveis i studiet 

Underveis i studiet vurderes studenten opp mot arbeidskrav som fremgår i de enkelte emnene. I 

gjennomføringen vektlegges fagkunnskap, holdninger som student og fagperson, samt grad av 

selvstendighet i utførelsen av studie- og arbeidsoppgaver. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke 

godkjent. 

Med holdninger og selvstendighet menes det hvorvidt studenten:  

• Møter forberedt  

• Overholder tidsfrister 

• Utfører oppgaver som blir gitt 

• Tar initiativ 

• Viser kreativitet 

• Opptrer med respekt ovenfor andre 

• Bidrar i gruppen og samarbeider der det er naturlig 
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• Kan gi og ta imot konstruktiv kritikk 

• Er positiv til nytenking 

• Fremmer egne argumenter og forholder seg saklig i faglige diskusjoner 

• Kan bruke informasjon og kildehenvisning riktig 

 

Det skal foretas løpende skikkethetsvurdering av alle studenter gjennom hele utdanningen, jf. 

fagskoleloven § 26 første ledd. Skikkethetsvurderingen inngår i en helhetsvurdering av studentens 

forutsetninger for å kunne fungere i yrket.  

 

Emne 1 – Yrkesrollen 

 

Underveisvurdering:  

To prosjektoppgaver som må være godkjent i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene, før muntlig 

eksamen kan gjennomføres. 

Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 studenter. 

 

Arbeidskravene som inngår i underveisvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Avsluttende vurdering:  

Individuell muntlig eksamen med varighet på 30 minutter hvor ingen hjelpemidler er tillatt. Studenten 

får også 30 minutter til forberedelse. Gjennomføres innen utgangen av første semester, og omhandler 

alle temaene i emnet. 

 

Individuell muntlig eksamen vurderes etter karakterskalaen A-F hvor A er beste karakter og F er stryk.  

 

 

 

Emne 2 – Risiko og sårbarhet 

 

Underveisvurdering:  

To prosjektoppgaver som må være godkjent i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene, før skriftlig 

eksamen kan gjennomføres. Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 3-4 studenter. 

 

 

Arbeidskravene som inngår i underveisvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

 

Avsluttende vurdering:  

Individuell skriftlig skoleeksamen med varighet på fire timer i emnet hvor ingen hjelpemidler er tillatt.  

Gjennomføres innen utgangen av første semester, og omhandler alle temaene i emnet. 

8.4  
BESKRIVELSE AV VURDERINGSFORM FOR HVERT 

EMNE 



STUDIEPLAN  

BRANN, REDNING OG SAMFUNNSSIKKERHET  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 160 

 

Individuell skriftlig skoleeksamen vurderes etter karakterskalaen A-F hvor A er beste karakter og F er 

stryk.  

 

Emne 3 – Arbeidsverktøy 

 

Underveisvurdering: 

Sju praktisk-muntlige tester gjennomføres i løpet av semesteret, noen individuelle og noen i grupper. 

Arbeidskravene som inngår i underveisvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

 

Avsluttende vurdering:  

Emnet avsluttes med en individuell skriftlig skoleeksamen i emnet.  

Individuell skriftlig skoleeksamen med varighet på fem timer i emnet hvor ingen hjelpemidler er tillatt.  

Gjennomføres innen utgangen av første semester, og omhandler alle temaene i emnet. 

Individuell skriftlig skoleeksamen vurderes etter karakterskalaen A-F hvor A er beste karakter og F er 

stryk.  

 

Emne 4 – Operativ beredskap I 

Underveisvurdering: 

Fire praktisk-muntlige tester gjennomføres i løpet av semesteret, noen individuelle og noen i grupper. 

Arbeidskravene som inngår i underveisvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

 

Avsluttende vurdering:  

Emnet avsluttes med en individuell skriftlig skoleeksamen.  

Individuell skriftlig skoleeksamen med varighet på 4 timer hvor ingen hjelpemidler er tillatt. 

Gjennomføres innen utgangen av første semester, og omhandler alle temaene i emnet. 

 

Individuell skriftlig skoleeksamen vurderes etter karakterskalaen A-F hvor A er beste karakter og F er 

stryk.  

 

 

Emne 5 - Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 

 

Underveisvurdering:  

En praktisk-muntlig test som gjennomføres i løpet av semesteret, gjennomføres individuelt. 

I tillegg er det to prosjektoppgaver som gjennomføres i løpet av semesteret. Prosjektoppgavene 

gjennomføres i grupper på 3-4 studenter. 
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Arbeidskravene som inngår i underveisvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Avsluttende vurdering:  

Individuell skriftlig skoleeksamen med varighet på 3 timer hvor ingen hjelpemidler er tillatt. 

Gjennomføres innen utgangen av andre semester, og omhandler alle temaene i emnet. 

 

Individuell skriftlig skoleeksamen vurderes etter karakterskalaen A-F hvor A er beste karakter og F er 

stryk.  

 

Emne 6 – operativ beredskap II 

 

Underveisvurdering:  

Åtte praktisk-muntlige tester gjennomføres i løpet av semesteret, noen individuelle og noen i grupper.  

Arbeidskravene som inngår i underveisvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Avsluttende vurdering: 

Individuell skriftlig skoleeksamen med varighet på fire timer i emnet hvor ingen hjelpemidler er tillatt. 

Gjennomføres innen utgangen av andre semester, og omhandler alle temaene i emnet. 

 

Individuell skriftlig skoleeksamen vurderes etter karakterskalaen A-F hvor A er beste karakter og F er 

stryk.  

 

 

Emne 7 – Nødalarmering 

Underveisvurdering: 

Fire praktisk-muntlige tester gjennomføres i løpet av semesteret, en individuell og tre i grupper. 

Arbeidskravene som inngår i underveisvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Avsluttende vurdering: 

Individuell skriftlig skoleeksamen med varighet på fire timer i emnet hvor ingen hjelpemidler er tillatt. 

Gjennomføres innen utgangen av andre semester, og omhandler alle temaene i emnet. 

 

Individuell skriftlig skoleeksamen vurderes etter karakterskalaen A-F hvor A er beste karakter og F er 

stryk.  

 

Emne 8 - Førerkort klasse C 

Bestått oppkjøring for førerkort klasse C gir bestått emne.  

I løpet av tredje semester er det beregnet 78 timer til emne 8 Førerkort klasse C. 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. 
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Emne 9 - Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160) 

Bestått oppkjøring i utrykningskjøring gir bestått emne. 

I løpet av praksisperioden er det beregnet 73 timer til emne 9 Kompetansebevis for utrykningskjøring 

(kode 160). 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. 

 

Emne 10 - Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering 

675 timer i praksis i ordinær tjeneste i brann- og redningsvesen, samt 110-sentral, som innebærer 

utførelse av arbeidsoppgaver i realistiske yrkessituasjoner. Det er arbeidskrav i praksisperioden, som 

danner grunnlag for vurdering av emnet. Emnet vurderes som bestått/ikke bestått, og er en samlet 

vurdering av hele praksisperioden.  

 

Underveisvurdering: 

I praksisperioden skal det skrives refleksjonslogg fra hver uke i praksis. 

 

I god tid før avsluttende vurdering av praksis blir det foretatt en midtveisvurdering av studentens 

prestasjoner, holdninger og selvstendighet. Dersom studenten står i fare for å ikke bestå praksisemnet 

blir dette kommunisert skriftlig til studenten, slik at vedkommende kan forbedre seg frem mot endelig 

vurdering av praksis.  

Arbeidskravene som inngår i underveisvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent, og 

vurderingskriterier for arbeidskrav i praksisperioden er beskrevet i dokumentet "Veileder for praksis". 

Praksisansvarlig i samarbeid med lærer fra fagskolen vurderer praksisgjennomføringen og fastsetter 

karakteren til bestått/ikke bestått. 

 

Emne 11 – Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 

 

Underveisvurdering:  

To praktisk-muntlige tester gjennomføres i løpet av semesteret, i gruppe på to personer. 

 

Det er tre prosjektoppgaver som gjennomføres i løpet av semesteret. Prosjektoppgavene gjennomføres i 

grupper på 3-4 stykker. 

Arbeidskravene som inngår i underveisvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

 

Avsluttende vurdering:  

Emnet avsluttes med en individuell skriftlig skoleeksamen med varighet på tre timer hvor ingen 

hjelpemidler er tillatt.  
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Individuell skriftlig skoleeksamen vurderes etter karakterskalaen A-F hvor A er beste karakter og F er 

stryk. Individuell skriftlig skoleeksamen gjennomføres som avslutning av emnet.  

 

 

Emne 12 – Systematisk erfaringslæring 

 

Underveisvurdering:  

To praktisk-muntlige tester gjennomføres i løpet av semesteret, en individuelt og en i gruppe på fire 

personer. 

 

To prosjektoppgaver gjennomføres i løpet av semesteret. Prosjektoppgavene gjennomføres i grupper på 

3-4 stykker. 

Arbeidskravene som inngår i underveisvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Avsluttende vurdering: 

Muntlig eksamen av 30 minutters varighet er individuell og omhandler alle temaene i emnet. Studenten 

får også 30 minutter til forberedelse. 

 

Muntlig eksamen vurderes etter karakterskalaen A-F hvor A er beste karakter og F er stryk. Muntlig 

eksamen gjennomføres som avslutning av emnet.  

 

Emne 13 – Fordypning 

 

Underveisvurdering: 

Emnet fordypning har to arbeidskrav, der begge må være godkjent for å kunne levere 

prosjektrapporten.  

 

Arbeidskravene som inngår i underveisvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Avsluttende vurdering: 

Eksamen gjennomføres som prosjektoppgave i grupper på to personer. Tema for oppgaven er selvvalgt, 

men skal godkjennes av faglærer før arbeidet med oppgaven påbegynnes.  

 

Prosjektoppgaven skal resultere i en rapport på 10 000 ord 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  

• Anbefalinger til hvordan løsningsforslagene kan bidra til utvikling og forbedring innen brann, 

redning og samfunnssikkerhet 

 

Studentene har seks uker til å jobbe med prosjektrapporten.  

 

I tillegg til prosjektrapporten er det en muntlig presentasjon av oppgaven som varer i 20 minutter, 

etterfulgt av 10 minutter eksaminasjon. Studenten får også 30 minutter til forberedelse. 
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Prosjektrapporten etterfølges av en muntlig individuell presentasjon der karakteren kan justeres opp 

eller ned. Karakteren er en samlet vurdering av prosjektrapporten og den muntlige 

presentasjonen/eksaminasjonen. Gradert karakter A - E / F (stryk). 
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