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Kursen Brand och räddning, 200 p, riktar sig till dig som
har intresse för kommunal räddningstjänst och dess organisation
och funktion samt för säkerhetsfrågor i allmänhet. Kursen har
tagits fram i nära samarbete med räddningstjänsten i Hässleholm
och syftet är att väcka och öka intresset för brandsäkerhet i samhället och för kommunal räddningstjänst. Målet vid kursslut är att
eleven ska ha kunskaper som motsvarar en grundläggande deltidsbrandmannakompetens.
Kursen kommer att läsas i årskurs två och tre och kommer att ges
efter ordinarie skoltid, kl 16-18. Kursen ingår i det individuella
valet och väljs på våren i årskurs ett. Du som väljer kursen Brand
och räddning behöver ha en god fysik och vara fullt frisk.
Kursen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och innefattar allt
från föreläsningar, praktiska övningar, egna arbetsuppgifter, studiebesök samt praktik på räddningstjänsten. Detta innebär att viss
undervisning kommer att ske på kvällar, helger samt delar av lov.
Kursen kommer att behandla följande:



regler för brandskydd i byggnader och grunderna i ett systematiskt brandskyddsarbete.
skadeavhjälpande resurser inom kommunal räddningstjänst.



skadeavhjälpande åtgärder för att förhindra och mildra fortsatta skador på liv, egendom och miljö.



faktorer som ligger bakom en brands uppkomst och vad som
styr spridningen av en brand.



utrustning för olyckshantering, till exempel räddningstjänstens fordon och utrustning.

Frisk och god fysik
Du som väljer kursen Brand och räddning måste ha god fysik och vara fullt
frisk. Om du väljer kursen kommer du
att bli kallad att göra ett så kallat arbets-EKG samt en läkarundersökning
som visar att du är fullt frisk.

Vidareutbildning inom området
Brand och räddning.
Skydd mot olyckor, 2 år – en eftergymnasial utbildning som syftar till
kunna arbeta som heltidbrandman och
med övrigt säkerhetsarbete.
www.msb.se (Sök på Skydd mot olyckor)
Brandingenjör, 3,5 år - högskoleutbildning som syftar till att kunna arbeta
med olycksförebyggande uppgifter
såväl inom räddningstjänsten som den
privata sektorn
Lunds tekniska högskola
www.brandingenjor.lth.se



räddningstjänstens yrkesroller och arbetsuppgifter.



arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter i samband med olyckshantering.

Luleå tekniska universitet
www.ltu.se/edu/program/TYBRG

Kursen kommer att erbjudas till elever som studerar på Naturvetenskaps-, Teknik-, Fordons- och transport-, Byggoch anläggnings-, Barn- och fritids samt Vård- och omsorgsprogrammen vid Hässleholms Gymnasium. Maxantalet
elever i kursen begränsas till 20 stycken varav tio platser kommer att fördelas på TE och NA och tio på FT, BA, BF
och VO.
För mer information kring ansökningen till kursen kontakta studie- och yrkesvägledare på Jacobsskolan och HTS.

För ytterligare information kontakta:
Räddningstjänsten

Hässleholms gymnasium

Jonatan Anderzon, Brandman

Jan-Olof Olofsson, Skolområdeschef

jonatan.anderzon@hassleholm.se

jan-olof.olofsson@hassleholm.se

Tel: 0709-58 54 41

Tel 0451-26 85 37
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