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INSTRUKTØR – ANSATTE I
VIDEREGÅENDE SKOLE
BRANNVERN VED UTFØELSE AV VARME ARBEIDER
Kvalifikasjonskrav og prekvalifisering for kandidater til instruktørkurs

Kvalifikasjonskrav – kandidater til instruktørkurs
Det er viktig at instruktørene i ordningen varme arbeider har god kunnskap om varme
arbeider, brann, brannforebyggende arbeid og regelverk. I tillegg må instruktøren ha evne til
å videreformidle kunnskap og erfaring med å gjennomføre kurs. Instruktøren må ha relevant
utdannings- og arbeidserfaring.
For å sikre relevant og høy kompetanse hos instruktører i ordningen, må kandidater som er
ansatt i videregående skole kunne dokumentere følgende:

Relevant fagutdanning
Kandidaten må dokumentere relevant fagutdanning, herunder;
❖ Minimum relevant fag- eller svennebrev og generell studiekompetanse eller
tilsvarende realkompetanse. (5 års relevant yrkeserfaring kan kompensere for
utdanningskravet).

Dokumentasjon:
o Vitnemål/arbeidsattest

Formell pedagogisk utdanning
Kandidaten må dokumentere formell pedagogisk utdanning, herunder;
❖ 3-årig bachelorutdanning (yrkesfaglærer i et utdanningsprogram) eller 1-årig praktisk
– pedagogisk utdanning. (5 års relevant yrkeserfaring som lærer ansatt i
videregående skole kan kompensere for utdanningskravet).

Dokumentasjon:
o Vitnemål/arbeidsattest
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Relevant arbeidserfaring
Kandidaten må dokumentere relevant arbeidserfaring, herunder:
❖ Minimum to års relevant yrkespraksis.

Dokumentasjon:
o Bekreftelse fra arbeidsgiver eller annen dokumentasjon som bekrefter erfaringen.

Erfaring med varme arbeider
Kandidaten må dokumentere erfaring med varme arbeider, herunder;
❖ Gyldig sertifikat i varme arbeider

Erfaring med brannvern (brann, brannteori og brannforebygging)
Kandidaten må dokumentere erfaring med brannvern, herunder;
❖ Brannansvarligkurs (minimum 12 timer) + Risikoanalysekurs (minimum 6 timer) i
løpet av siste fem (5) år.
eller
❖ Tilsvarende dokumentert kunnskap.

Dokumentasjon:
o Kursbevis/vitnemål/attest/bekreftelse fra arbeidsgiver

Undervisningserfaring
Kandidaten må dokumentere undervisningserfaring, herunder;
❖ Minimum 100 undervisningstimer i løpet av siste fem (5) år. Dokumentert
gjennomført kurs i presentasjonsteknikk/pedagogikk kan kompensere for en andel av
undervisningstimene. Andel fratrekk fra timeskravet vil vurderes av Norsk
brannvernforening basert på innsendt dokumentasjon.
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Dokumentasjon:
o Kopi av kursplan
o Bekreftelse fra arbeidsgiver/referanseperson inkl. kursbeskrivelse.
o Kursbevis (ved kurs i presentasjonsteknikk/pedagogikk)

Slokkeøvelse
Kandidaten bør ha erfaring med gjennomføring av praktisk slokkeøvelse.

Prekvalifisering
Alle som ønsker å delta på instruktørkurset må gjennomføre og få godkjent en
prekvalifisering. Prekvalifiseringen foretas på nett.
Gjennom prekvalifiseringen skal kompetanse dokumenteres ved å svare på spørsmål knyttet
til kvalifikasjonskravene beskrevet over. Informasjonen blir benyttet som grunnlag for
vurdering av opptak til instruktørkurset.
All informasjon som gis i prekvalifiseringen må dokumenteres. Dokumentasjon (eks.
vitnemål, attester, referanser og kursplan) skal sendes til oppgitt epostadresse hos Norsk
brannvernforening.
Lenke til prekvalifisering: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=976237X283446099X24041

Personvern
Dokumentene og personopplysninger brukes kun i forbindelse med prekvalifisering og
sertifisering av instruktør.
Dokumenter og personopplysninger deles ikke med tredjepart.

Godkjenning
Når prekvalifisering er gjennomført og dokumentasjon foreligger vil kandidaten vurderes.
Tilbakemelding sendes kandidaten per epost.
Om kandidaten godkjennes, vil kandidaten få tilsendt informasjon om påmelding til kurs.
Påmeldinger mottas ikke før godkjenning foreligger.
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