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Titel: Faglæreruddannelse i  
 

ADR Brand og førstehjælp for nye sikkerhedsrådgivere 
 
Varighed: 3,0 dage. 
 
 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 
 
Formålet med kurset er:  
- at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for 
at være en god og troværdig underviser fagligt i elementær brandbekæmpelse i forbindelse med 
transport af farligt gods,  

- at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for 
at være en god og troværdig underviser fagligt i førstehjælp i forbindelse med transport af farligt 
gods og  

- at deltageren får udviklet sine kompetencer i at forberede og gennemføre undervisningen i ele-
mentær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt godschaufføruddan-
nelsen.  
 
Lektionen gennemføres med høj deltageraktivitet, videndeling mellem lærer og deltagere samt 
praktiske kontekstopbyggede øvelser, hvor deltagerne kan udvikle og rutinere deres egne færdighe-
der i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods.  
 
Anvender sin baggrundsviden om forhold og arbejdsgange på et skadested, forebyggende foran-
staltninger, brandklasser, type af brændende stof, brandtrekanten, evakuering, håndslukningsmid-
lernes anvendelse og virkemåde aktivt i sin håndtering af situationen og den elementære brandsluk-
ning samt i sin undervisning.  
 
 
Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som varetager instruktion og undervisning i  
” ADR Brand og førstehjælp for nye sikkerhedsrådgivere”   
 
Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Indholdet vedr. elementær brandbekæmpelse i 
forbindelse med transport af farligt gods, og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods 
Herunder skal der undervises i:  
   
 

 at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet 
for at være en god og troværdig underviser fagligt i elementær brandbekæmpelse i forbin-
delse med transport af farligt gods,  

 at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet 
for at være en god og troværdig underviser fagligt i førstehjælp i forbindelse med transport 
af farligt gods og  
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 at deltageren får udviklet sine kompetencer i at forberede og gennemføre undervisningen i 
elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods-
chaufføruddannelsen.  
 

 
Undervisningsformer: 
 
 
Teoriundervisning:  
Den teoretiske undervisning består af en gennemgang af mål for relevante arbejdsmarkedsuddan-
nelse. 
 
Case-baseret undervisning/gruppeopgaver: 
Kan med fordel indgå, hvor problemstillinger vedrørende specifikke forhold forfølges, med fokus på 
løsning af forskellige problemstillinger. 
 
Praktiske øvelser: 
Praktiske øvelser skal indgå og vil på faglæreruddannelsen hovedsageligt være med henblik på for-
beredelse og udvikling af praktiske øvelser, til brug på ordinære uddannelser.  
 
 
Undervisningsmateriel/udstyr: 
Underviseren skal have følgende nødvendige udstyr til rådighed: 
 

a) Egne til uddannelsen fremstillede UV-materialer  
b) Relevant lovstof og bogligt materiale 
c) Teorilokale med projektor, netadgang mv. 
d) Praktikplads med relevant udstyr/køretøj(er) i forhold til demonstration og øvelser 

 
 
Varighed: 
Kurset har en varighed på 3 dage, (24 lektioner af 45min.).  
 
 
Afholdelsesformer: 
Kurset kan gennemføres som: 

1) Sammenhængende kursus i dagtimerne 
2) Split-kursus (f.eks. over flere adskilte enkelt-dage) 

 
 
Faglærerkvalifikationer 
 
Undervisere skal have gennemgået og bestået:  
 
- uddannelsen som førstehjælpsinstruktør i regi af Dansk Førstehjælpsråd eller tilsvarende første-
hjælpsfagligt uddannelsesniveau, og  
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- uddannelse som enten ”Holdleder Redning”, ”Holdleder Indkvartering – Forplejning” eller ”Holdle-
der Kommunikation” og ”Elementær brandbekæmpelse – instruktør” eller ”Holdleder Brand” i regi af 
Beredskabsstyrelsen, og  

- Hjælpeinstruktør/Voksenpædagogisk Grunduddannelse eller tilsvarende pædagogisk underviserud-
dannelse for de tilfælde, hvor den ikke er indeholdt i ovenstående uddannelsesforløb (holdlederud-
dannelser og førstehjælpsinstruktøruddannelsen i regi af hhv. Beredskabsstyrelsen og Dansk Første-
hjælpsråd).  
 
ANTAL DELTAGERE:  
Maksimum 4 deltagere pr. lærer 
 
DELTAGERFORUDSÆTNINGER:  
Forudsætningerne for deltagerne er:  
- at deltagerne skal have en pædagogisk uddannelse eller anden relevant pædagogisk erfaring, spe-
cielt inden for voksenundervisning eller instruktørvirksomhed,  

- at deltagerne inden for det seneste år skal have gennemført et kursus i elementær brandbekæm-
pelse af minimum 3 timer og  
- at deltagerne inden for det seneste år minimum skal have gennemført Dansk Førstehjælps råds 
førstehjælpsmoduler Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende førstehjælp og Genoplivning med hjerte-
starter.  
 
BEDØMMELSE:  
Læreren skal kontinuerligt igennem hele kursusforløbet vurdere hver enkelt kursist (eventuelt ved 
brug af en læringslog). Læreren udleverer bevis ved vurderet tilfredsstillende gennemførelse (delta-
geren honorerer målkravene) eller udleverer ikke bevis, men en konstruktiv kort skriftligt feedback 
til deltageren om, hvad deltageren skal arbejde videre med for at kunne komme på et nyt kursus og 
gennemføre dette succesfuldt. 
 
BEVIS:  
Beviset udstedes af læreren eller organisationen, hvor læreren er ansat.  
 
Beviset skal indeholde:  
 
- deltagerens navn,  

- deltagerens personnummer,  

- oplysning om, at instruktørkurset er gennemført i overensstemmelsen med Beredskabsstyrelsens 
vejledende uddannelsesplan for instruktørkursus i ADR Brand og førstehjælp for nye sikkerhedsråd-
givere,  

- bevisets udløbsdato,  

- hvem beviset er udstedt af,  

- datoen for udstedelse og  
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- lærerens underskrift  
 
Gyldighedsperioden for beviset er 5 år. 
 
Uddannelsen retter sig mod undervisning på flg. arbejdsmarkedsuddannelse: 
 

− ” ADR Brand og førstehjælp for nye sikkerhedsrådgivere”   


