Bliv Brandparat i kommunen

Assima A/S

Den virtuelle brandskole har været en stor succes på
hospitalerne, så kom universiteterne og nu har vi udviklet
en online version som er tilpasset kommunalt
ansatte indenfor folkeskolen, ældreplejen,
daginstitutioner og administration.	
  
Materialet er udviklet af læringsbureauet Assima for
TrygFonden i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. 	
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Assimas Brandskole for
kommunalt ansatte
Det er de små ting, der afgør, om en brand får lov til at udvikle sig.
Brandskolen er et online kursus, der gør medarbejdere i kommunen i stand til handle
kompetent, hvis der opstår en brand. De bliver brandparate.

Brandskolen er med til at reducere
risikoen og konsekvenserne ved brand

Brandskolen gør det nemt at overholde
Instruktionspligten

Gennem online kurset lærer de ansatte at
forebygge og slukke brande samt at gennemføre evakueringer. Det skaber tryghed for både
borgere og medarbejdere.

Alle arbejdspladser med mere end 10 ansatte
er omfattet af instruktionspligten - pligten til
løbende at instruere ansatte omkring brandberedskab. Mange ledere har oplevet
instruktionspligten som en byrde, fordi de har
manglet et værktøj til at træne og
dokumentere medarbejdernes
brandberedskab. Brandskolen imødekommer
dette behov.

Brandskolen lærer medarbejderne at "tænke i
brand”. De bliver i stand til at overveje, hvad
der udgør en potentiel brandfare i hverdagen.
For eksempel når man pynter op på stuerne
eller hygger med levende lys.
Vi har bestræbt os på at gøre kurset så
virkelighedsnært og involverende som muligt.
Medarbejderne kan tilgå Brandskolen
hvor som helst og når som helst
Brandskolen fungerer ved, at medarbejderne
gennemgår kurset på internettet via hjemmesiden www.brandparat.dk. Det betyder at de
kan tage kurset, når det passer dem.

Samtidig styrker Brandskolen samarbejdet
med det lokale beredskab i forbindelse
brandsyn og lignende.
Brandskolen gør en forskel!
”Med den nye brandskole får vi et redskab til
at kvalitetssikre instruktionspligten, ligesom
vi kan opfordre institutioner, hvor vi ikke går
brandsyn, til at melde sig på den virtuelle
brandskole.”

I slutningen af kurset skal medarbejderen
bestå en test og udskrive et diplom som bevis
på sine nye færdigheder.
Brandskolen gør en forskel
”Jeg synes det var godt, at jeg fik styr på
hvordan brandudstyret skal bruges og fik
afprøvet, om jeg egentligt var så god til at
takle en brand, som jeg forventede.”

Hanne Brusgaard Petersen
Ledende Fysioterapeut

Bent Tindahl Pedersen
Viceberedskabsinspektør

+100.000 kommunale medarbejdere
er indtil nu blevet brandparate
gennem Brandskolen
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En premium-aftale giver
kommunen flere fordele 	
  
Brandskolen er ikke kun et værktøj, som styrker medarbejdernes handlekompetencer.
Ved at tilkøbe en premium-aftale får kommunen adgang til et styringsværktøj, der gør
det muligt at følge med i medarbejdernes resultater. Kommunen får også værktøjer til
at motivere og synliggøre projektet i kommunen.

Dokumentér og følg op
Men en premium-aftale får kommunen adgang
til data og statistikker om medarbejdernes
gennemførsel.
I flere kommuner bruger forvaltningerne
statistikken til at sikre og dokumentere, at
medarbejdernes kompetencer på brandområdet opretholder en vis standard.

Skab motivation og opmærksomheden
med kampagnemateriale
Kommunen opnår den største effekt, hvis
indsatsen synliggøres overfor medarbejdere
og borgere.
Med en premium-aftale får kommunen
adgang til informationsmateriale. Herunder
trykte plakater, udkast til
pressemeddelelser og tekst til promovering
af indsatsen på intranet og nyhedsbreve.
Desuden hjælper Assima kommunen med at
afholde lodtrækninger om biografbilletter
blandt de brandparate medarbejdere.
Tilslutningsaftalen omfatter også en
landsdækkende smileyordning. Institutioner
eller afdelinger modtager en Brandparatsmiley, når minimum 10 medarbejdere har
bestået Brandskolen.

Få overblik helt ned på afdelingsniveau

Eksempel på plakat
til institutioner

Kommunen kan vælge at fremsende en liste
over dens afdelinger/institutioner, som Assima
derefter opretter i Brandskolens database.
Herefter vil medarbejderne bliver bedt om at
vælge deres afdeling/institution, når de logger
på Brandskolen.
Det betyder at kommunen kan følge med i
medarbejdernes resultater og gennemførsel
helt ned på afdelingsniveau.

Eksempel på folder til
plejehjem
Lær at tage ansvar ved brand

Derfor er det vigtigt, at du og dine kolleger er forberedt på,
hvordan I skal reagere. Hvem gør hvad og i hvilken rækkefølge?
Nemt, hurtigt, gratis
TrygFonden Brandskole er en anderledes måde at lære på. Via en
pc lærer du og dine kolleger at forebygge brand – og at handle
hurtigt og rigtigt, hvis branden alligevel opstår.
Brandskolen er udviklet i tæt samarbejde med Beredskabsstyrelsen
og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.
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Som ansat i en institution har du hver dag andre menneskers liv i
dine hænder. Det er et stort ansvar. Hvis det brænder, er det dig,
der skal tage initiativet.

Hvem får beboerne ud,
hvis det brænder?

brandparat.dk
Det er gratis.
Det tager 40 minutter.
Det kan redde dit og andres liv.
Ring på 33 93 12 72, hvis du har
spørgsmål eller ønsker hjælp til at
komme i gang.

26/09/12 15.32

3	
  
3	
  

Premium

Basis

Det får kommunen med
en Premium-aftale

Adgang til Brandskolen
Medarbejdere kan gennemføre Brandskole via Brandparat.dk og
printe et diplom, som bevis på sine nye færdigheder.
Overblik og opfølgning
Kommunen får adgang til Brandskolens administratormodul, hvormed
kommunen løbende kan følge medarbejdernes gennemførsel ned på
afdelings/institutionsniveau.
Smiley-ordning
Hvert år modtager kommunen en liste, der viser, hvor mange
medarbejdere, der har bestået brandskolen i hver enhed. Kommunen
modtager desuden to smileys for hver afdeling/institution, der har
mere end 10, 20, 30 … medarbejdere der har bestået Brandskolen.
Artikler og posters
Kommunen modtager en introduktionspakke, som indeholder tekst
og billeder, der kan anvendes til intranet, nyhedsbreve og
”personalenyt”. Pakken indeholder også 50 posters med de vigtigste
elementer fra Brandskolen. Det kan styrke og fastholde de
færdigheder, som medarbejderne har opnået på Brandskolen.
Præmier skaber motivation hos medarbejdere
For at øge medarbejderens interesse for Brandskolen, trækkes der
lod om præmier. Der trækkes lod om 2 x 2 biografbilletter pr.
kommune blandt dem, der har bestået Brandskolen.

Hvad koster det at gøre kommunen
Brandparat med en Premium aftale?
Opstartspris 19.500 kr. ex. moms
Årslicens 12.500 kr. ex. moms
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Kontakt

Har du behov for mere information, er
du meget velkommen til at kontakte
os.
Ring eller skriv til:
Anders Clausen l +45 60 21 73 19 l
ac@assima.dk
Assima A/S
Stokkerup
Strandvejen 724
2930 Klampenborg
Assima l +45 51 28 00 00 l
info@assima.dk l www.assima.dk

Om Assima A/S:
Assima A/S er et lærings- og kommunikationsbureau med stærke digitale rødder og unikke
psykologiske kompetencer.
Vores kunder tæller en lang række af
Danmarks største organisationer. De bruger
vores software og ekspertise til at skabe
effektfuld læring og kommunikation til
medarbejdere, kunder og borgere.

Se også:
Assima har også udviklet en Brandskole til
skoleelever. ”Ild en farlig ven” lærer elever i
4. og 5. klasse at omgås og håndtere ild med
respekt.
Beredskabsstyrelsens hjemmeside - Ild en
farlig ven
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