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Hvad er et brandkadetkorps?
Det er et korps af friske unge, der bruger deres fritid med at gå til brand. Undervisningen foregår som
udgangspunkt altid på brandstationen eller et af Beredskab Fyns træningscentre. Kadetterne lærer en
mængde brandmandsfaglige kompetencer, som de også kan bruge senere i livet. Kadetterne får et
fantastisk sammenhold, og der opstår ofte venskaber blandt kadetterne. Efter endt uddannelse som kadet
kan man søge om at blive optaget i ungdomskorpset.
Hvad lærer man til brandkadet?
Undervisningen foregår i uniform, og vores unge lærer at bære den med ære ud fra det kodeks, der er
gældende på brandstationen og blandt de voksne brandmænd og -kvinder. Dyder som pligtopfyldelse,
troværdighed, punktlighed og det at være en god kammerat bliver en naturlig del af kadetternes handle- og
væremåde. Vi arbejder altid i teams, så alle deltagerne bliver dygtigere til at indgå og løse svære men
vigtige opgaver i et forpligtende fællesskab.
Når man er en del af et team, lærer man også at tage ledelse. Det kan være over egen opførsel, men gælder
også når opgaverne skal løses – alle prøver at være indsatsleder med den røde hjelm.
Derudover lærer man noget så fantastisk som at kunne redde liv, gå forrest og at være rollemodel.
Hvad får deltagerne ud af det?
Når vi og andre korps spørger kadetterne om udbyttet af deres deltagelse i et brandkadetforløb og det at
være tilknyttet et fællesskab i beredskabet, svarer de ofte et af nedenstående udsagn:
Jeg kom ind i et fællesskab, hvor der er plads til at være mig
Jeg har fået nye venner
Jeg har fået mere selvtillid
Jeg har lært brandmandskompetencer, og jeg kan redde liv
Jeg har lært, at det er ok at spørge om hjælp
Mine forældre og bedsteforældre er stolte af mig
Som instruktører ser og hører vi ofte:
At kadetterne bliver mere robuste og bedre kan håndtere situationer, der er svære
At kadetterne kan bruge deres viden fra korpset i skolen og i hjemmet
At kadetterne bliver mere selvhjulpne
At kadetterne får nyt mod og tør mere på egen hånd
At alle kadetter bliver en vigtig del af et fælleskab
At alle kadetterne opnår succeser i deres kadetforløb

Hvem er instruktørerne?
De voksne, der underviser kadetkorpset i brandfaglige emner, har alle en brandmandsfaglig uddannelse
inden for beredskabet. Instruktørerne har også en tilknytning til det Nordfynske område og arbejder på
vores lokale brandstationer.
Ungnordfyn har også tilknyttet en medarbejder til korpset. Ung-medarbejderens rolle er bl.a. at hente og
bringe de kadetter, der ikke har mulighed for transport, sørge for forplejning til undervisningen og hjælper
med alle praktiske opgaver. Kommunikationen fra korpset til vores kadetter og hjemmet foregår også via
ung-medarbejderen.
Hvilke unge er med?
Et brandkadethold består af 12-14 unge i alderen 14-17 år.
Vores unge går typisk på kommunens skoler - både special- og almen skoler, og fra folke- og privatskoler.
Hvornår foregår undervisningen?
Undervisningen foregår tirsdag fra 18.00-21.00. Derudover vil der indgå 2-3 weekender i
undervisningsforløbet. Vi forventer kadetterne kommer til tiden, eller at de melder afbud i god tid, hvis de
skulle blive forhindret.
Sikkerhed og forsikring:
At arbejde med brand og redning er potentielt farligt. Derfor gør vi også rigtig meget ud af at tale sikkerhed
med vores kadetter. Undervisningen er grundigt planlagt, og der er altid fokus på, at øvelserne
gennemføres sikkerhedsmæssigt korrekt. Det er noget, der ligger naturligt for alle brandmænd, for de skal
jo også hjem til deres familier efter et udkald. Øvelserne tilrettelægges, så der er grundig instruktion af
kadetterne omkring opgaveløsningen, og vi øver de forskellige discipliner rigtig mange gange.
Vi gennemgår også korrekte arbejdsstillinger, så vi ikke risikerer overbelastningsskader ved løft, træk og
skub.
Når vi arbejder med brandfaglige emner, er vi altid i korrekt mundering - enten i hverdags- eller
indsatsuniform. Vi sørger også for at bruge korrekt og anbefalet sikkerhedsudstyr til at løse de forskellige
opgaver. Udgangspunktet er, at kadetterne som minimum har udstyr af samme standard som
brandmændene har, ja nogle gange er vores udstyr bedre.
Når kadetterne er til undervisning på hverdage eller i weekender er de forsikret gennem
brandkadetkorpset. Vi opfordrer dog alle til altid at have en fritids/ulykke forsikring på jeres teenager.
Medicin:
Hvis dit barn tager medicin på daglig basis, eller har brug for medicin ved en undervisningsaften, er det
vigtigt, at vi er informeret om dette, så vi evt. kan tage de korrekte forholdsregler

Samtykkeerklæring:
Foto/video:
Ved dit barns deltagelse i vores undervisning og arrangementer samtykker du som forældre til, at vi må
benytte billeder og video, hvor dit barn er på til brug for opslag på sociale medier herunder artikler på
hjemmesider og nyheder på Facebook samt til rapporter. Billederne og videoerne kan fx være portræt- og
situationsbilleder/videoer. Billederne kan ligeledes gives til tredjepart fx lokalavis eller lign, hvis det drejer
sig om et særligt arrangement. Billeder, video, artikler m.m. på online medier og sociale medier slettes som
udgangspunkt ikke, da spredningen af oplysningerne ikke kan opspores og slettes.
Sociale medier:
Samtykke gælder til, at den unge må deltage i de grupper med og uden forældredeltagelse som
kadetkorpset opretter på Facebook.
Kørsel i private biler:
Samtykke gælder til, at kadetten må køre med personalet i deres private biler. Dette bruges kun i særlige
tilfælde og efter telefonisk aftale med forældre.
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