
Hvordan bliver man brandkadet? 

For at blive brandkadet skal du udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet findes på 

Aula eller på LFBV.dk. I ansøgningsskemaet skal du skrive lidt om, hvem du er, hvad du laver i 

din fritid, hvad du brænder for, og hvorfor du gerne vil være en del af Brandkadetkorpset. Hvis 

du er i tvivl om, hvordan man udfylder ansøgningsskemaet, kan du altid spørge din lærer eller 

dine forældre om råd. 

Udfyld ansøgningsskemaet senest mandag den 29. august 2022 kl. 12:00.  

Tal med dine forældre: 

Tal med dine forældre om muligheden for at blive brandkadet. Hvis du bliver optaget som brand-

kadet, bliver du og dine forældre inviteret til en informationsaften i Lolland-Falster Brandvæsen, 

hvor I bl.a. kommer til at hilse på de brandmænd og brandkadetter, som skal undervise under 

brandkadetuddannelsen. På informationsaftenen vil du og dine forældre få oplysninger om hele 

brandkadetuddannelsen.  

Vigtige datoer: 

29. august 2022 Ansøgningsfrist. 

31. august 2022 Samtaler med kommende brandkadetter. 

2. september 2022 Får du besked, om du er blevet optaget på uddannelsen som brandkadet. 

Vigtige datoer, hvis du bliver optaget på uddannelsen som brandkadet:  

5. september 2022  kl. 18:00 – 20:00 Informationsmøde for dig og dine forældre.  

9. til 11. september 2022 Ryste sammen weekend med overnatning. 

14. september 2022 Første undervisnings dag. 

Har du eller dine forældre nogle spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte 

Vicebrandinspektør Jesper Pedersen på telefon 61 94 80 14 eller jap@lfbv.dk,  

SSP konsulent Henrik Andersen på 22 60 49 49 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Brænder du for at 

 udfordre dig selv? 



Går du med en drøm om at blive  

brandmand?  

Eller har du bare lyst til at blive udfordret og prø-

ve dine grænser af?  

Så er en uddannelse som brandkadet måske 

lige noget for dig. 

Er du den næste brandkadet?  

Som brandkadet, får du chancen for at komme 

helt tæt på brandmændenes hverdag. Du bliver 

en del af det helt særlige brandmandsfælles-

skab, og lærer hvordan man slukker ildebrande 

og redder menneskeliv. Du kan blive brandka-

det, hvis du: 

• Har mod på at udfordre dig selv 

• Har interesse for brandmandsfaget 

• Har lyst til at være en del af et fællesskab 

Kan du sige ja til ovenstående, så søg om opta-

gelse som brandkadet - det er gratis at deltage.  

Uddannelsesforløbet: 

Før du kan kalde dig brandkadet, skal du gen-

nemgå og bestå brandkadetuddannelsen, som 

er på 74 timer. 

Uddannelsesforløbet som brandkadet er både 

teoretisk og praktisk undervisning, hovedvægten 

ligger på det praktiske. Under uddannelsen vil du 

lære ,hvordan et skadested er opbygget, når 

politi, ambulance og brandvæsnet er til stede. 

Du vil også skulle gennemgå et førstehjælpskur-

sus på 12 timer og et 3 timers elementær brand-

bekæmpelseskursus, hvor du vil få særskilt be-

vis for gennemførelse.  

Ligeledes lærer du at udføre de forskellige slan-

geudlægninger og strålerør, som brandvæsnet 

bruger til brandslukning ved eksempelvis byg-

ningsbrande.  

Du skal også lære, hvordan en røddykker arbej-
der under de meget vanskelige forhold med 
trænge rum, varme og røgfyldte lokaler. Du vil 

selv iført komplet røgdykkerudstyr  skulle ind og 
lave eftersøgninger efter savnede personer.    

Det hele afsluttes med en dimissionsfest, hvor 

dine forældre vil blive inviteret, og du vil få over-

rakt dit uddannelsesbevis. 

Undervisning i grund- og praktikforløbet vil fore-

gå på onsdage fra kl. 16:30 til kl.  20:00 samt  

nogle lørdage fra kl. 8:00 til 17:00. Inden under-

visningen starter kl. 17:00, vil der være noget 

spiseligt, som vi indtager sammen. Ligesom der 

om lørdagen vil være morgenmad og frokost. 

Undervisningen vil foregå hos Lolland-Falster 

Brandvæsen på Skibevej 2, 4930 Maribo. 

Inden du starter som brandkadet, vil du modtage 

et skema, hvor du kan se, hvornår der er under-

visning.  

Hvad får du ud af det?  

Under uddannelsesforløbet vil du lære at klare 

pressede situationer. Du vil lære, hvordan man 

forebygger brande, slukker brande, hjælper 

mennesker i nødsituationer og giver førstehjælp. 

Du vil blive bedre til at tage ansvar og får tillid til, 

at du selvstændigt kan løse opgaver.  

En del af ungdomsbrandkorpset: 

Når du har bestået brandkadetuddannelsen, 

kan du blive en del af ungdomsbrandkorpset. 

Ungdomsbrandkorpset mødes til sociale akti-

viteter, opvisninger og vedligeholdelsestræ-

ning  ca. 2 gange om måneden.  

Din genvej til et fritidsjob:  

Ungdomsbrandkorpset kan også være genve-

jen til dit kommende fritidsjob. At du har gen-

nemført brandkadetuddannelsen, er for de 

fleste arbejdsgivere et bevis på, at du er en 

pålidelig og stabil medarbejder. Det er derfor 

en rigtig god ting at kunne skrive i din fremtidi-

ge jobansøgning, at du har gennemført uddan-

nelsen som brandkadet. 

 

 

 

 

En fælles opgave : 

For at du som brandkadet får det bedste ud af 

forløbet og kan gennemføre uddannelsen, er 

det vigtigt med opbakning fra dine forældre. 

For at blive optaget på brandkadetuddannel-

sen, er der nemlig brug for dine forældres 

samtykke. Der er derfor vigtigt, at du snakker 

med dine forældre om, at du gerne vil være 

brandkadet.  

 

Beredskabet søger nye brandkadetter  

  

”Det kan ikke være rigtigt, at min datter har været 32 

meter oppe i en stige!” 

 Forælder til brandkadet 


