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I 2024 åpner fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet. Etter 
en toårig grunnutdanning på heltid, blir du kvalifisert til å jobbe med 
beredskap, forebyggende brannvern og som operatør på en 110-sentral 
(nødmeldesentral).  

Gjennom praktisk og teoretisk opplæring, lærer du alt du trenger for å gå 
rett ut i jobb! 

Hva er nytt?

I dag kreves ingen spesiell utdanning for å få jobb i et brann- og 
redningsvesen. De fleste som søker jobb, har yrkesfaglig utdanning 
(fagbrev) fra videregående skole. Etter ansettelse, får man 
internopplæring, nettkurs og et åtte ukers grunnkurs på Brann- og 
redningsskolen.

Når den nye utdanningen åpner i 2024, blir det en helt ny måte å utdanne 
brann- og redningspersonell på. I framtiden må du ta denne utdanningen 
før du kan søke jobb som konstabel i en heltids beredskapsstilling.

Hvem passer yrket for?

Brann- og redningsyrket er veldig variert. Enkelt forklart, kan vi si at 
det består av tre hovedområder: Forebygging, nødmeldetjeneste og 
beredskap. Altså; forhindre at det skjer branner og ulykker, sørge for 
varsling og nødvendige ressurser, og redde liv og verdier.

I brannyrket må du kunne håndtere mange forskjellige situasjoner 
og hendelser. Du må forholde deg til alle typer mennesker i ulike 
livssituasjoner – ofte når de har det vanskelig. 

Det er stort mangfold i befolkningen, og derfor bør også brann- og 
redningsvesenet ha ansatte med variert bakgrunn og ulike erfaringer. 
Brannyrket betyr mye for samfunnet, og i denne jobben kan du bidra mye 
for andre.

Hvordan blir utdanningen?

Hoveddelen av undervisningen foregår ved Brann- og redningsskolen, 
med topp moderne undervisningslokaler, øvingsfelt og øvingsobjekter. 
Sentralt i undervisningen står skolens brannstasjon, som er et avansert 
klasserom. 

Studentene skal lære om forebyggende brannvern gjennom tilsyn, og ved 
å jobbe mot de som mest utsatt for brann. Dere skal blant annet trene på 
brannslokking, og på redning ved trafikkulykker eller hvis bygninger raser 
sammen. I tillegg skal dere lære om hvordan man mottar nødsamtaler og 
sender ut ressurser for å hjelpe dem som er i nød. 

Teori og praksis blir tett sammenvevd. Du kommer ikke til å sitte time 
etter time i klasserommet, men blir fort sendt ut på øvingsfeltet for å 
utføre det du har lært. I løpet av studiet, tar du sertifikat for lastebil og 
utrykningskjøretøy.  Du skal også et halvt år i praksis hos et brann- og 
redningsvesen og en 110-sentral.

Skolen ligger i Tjeldsund kommune, mellom Harstad og Narvik.

Hva skal til for å komme inn på skolen?

Du kan søke opptak på grunnlag av vitnemål fra et av de 
studieforberedende utdanningsprogrammene, eller ett/flere av 121 
utvalgte fagbrev/svennebrev. Det er også mulig å søke på grunnlag av 
realkompetanse. 

Du må være i god fysisk form, og du må gjennomføre fysiske tester som 
en del av opptaket. Du blir også testet i svømmeferdigheter, toleranse for 
høyde og klaustrofobi. 

Hvordan kan jeg søke?

Søknad og opptak til fagskolestudiet Brann, redning og 
samfunnssikkerhet skjer gjennom www.samordnaopptak.no. Følg med på 
www.brsk.no for oppdatert informasjon om søknadsprosess, opptakskrav 
og frister.
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