
FAQ om Brann- og redningsskolen og ny fagskoleutdanning 
Sist oppdatert: 31/1-2023 

Utdanningen 

Hva er en fagskole(utdanning) Høyere yrkesrettet utdanning, som bygger på yrkesfaglige 
utdanningsprogram med fag- eller svennebrev, eller 
studieforberedende utdanningsprogram.  

Hvor lang er utdanningen 
 

Fagskolestudiet brann, redning og samfunnssikkerhet går 
over to år på heltid. Da får du 120 studiepoeng og en 
høyere fagskolegrad 

Får jeg jobb etterpå Fagskoleutdanninger skal gi studentene den kompetansen 
de trenger for å kunne fungere i et yrke fra første 
arbeidsdag. Antallet studieplasser (160 i året) er beregnet 
ut fra det behovet brann- og redningsvesenet har for ny 
arbeidskraft i årene fremover. Etter endt utdanning kan 
man søke på ledige stillinger i brann- og redningsvesen.   

Hva blir jeg Du blir kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende 
brannvern, og som operatør på 110-sentral. Utdanningen 
kan kvalifisere til andre stillinger innen industrivern, 
helse/miljø/sikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser, 
beredskap mv.  

Trenger jeg denne utdanningen hvis 
jeg skal ha deltidsjobb som 
brannkonstabel 

Fagskoleutdanningen gjør deg også kvalifisert til jobb i 
deltidsbrannvesen, men det er ikke nødvendig.  
Du kan i stedet først få deg jobb som brannkonstabel i et 
deltidsbrannvesen, og deretter ta grunnkurs deltid i regi av 
Brann- og redningsskolen.  

Er det mye teori Det er en praktisk-teoretisk utdanning, med om lag 50/50-
fordeling mellom praktisk og teoretisk undervisning. Den 
praktiske undervisningen skal gjenspeile teorien, og deler 
av undervisningen vil foregå på brannstasjonen og 
øvingsfeltet.  

Må jeg ordne praksisplass selv, eller 
kan jeg selv bestemme hvor jeg vil i 
praksis 

I løpet av første studieår vil praksisplassene bli fordelt 
blant studentene. Du vil kunne søke på et ønsket 
praksisbrannvesen, men det er ikke garantert at du 
kommer dit. Det er begrenset antall praksisplasser per 
praksisbrannvesen. Hvilke brann- og redningsvesen som 
skal ha studenter i praksis er ikke bestemt ennå. 

Må jeg selv finne sted å bo i 
praksisperioden 

Ja, du må selv ordne det praktiske med å skaffe bosted der 
hvor du skal ha din praksisperiode.  

Hvem betaler for reise og bosted i 
praksisperioden 

Reise og bosted i forbindelse med praksis, dekkes av 
studentene selv.  

Slipper jeg noen fag hvis jeg har det 
fra før – for eksempel lastebillappen, 
eller vært brannvernsoldat 

Har du kl C (stor lastebil) eller kode 160 (Utrykningskjøring) 
fra før, vil du få fritak fra dette i praksisperioden. 
Studentene gis ikke fritak fra andre emner.  
 

Blir noen av fagene fra Brsk 
godskrevet hvis jeg skal ta høyere 
utdanning etterpå, for eksempel 
branningeniør 

Det er et spørsmål som må rettes til det aktuelle 
studiestedet.   

Er noe av undervisningen digital, 
eller er det fysisk oppmøte på alt 

Nei, det er oppmøte på all undervisning, 



Opptakskravene 

Hvilke opptakskrav gjelder, kort 
fortalt 

Du må ha bestått et av de studieforberedende 
utdanningsprogrammene, eller ett/flere av 121 utvalgte 
fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanser. Du må også ha 
hatt førerkort klasse B (vanlig "lappen" for personbil) 
sammenhengende i minst to år når studiet starter. Det er 
nødvendig for at du skal få gjennomført annen 
kjøretøyopplæring (sertifikat for lastebil og utrykning) i 
løpet av studiet. 
Du må ha en uttømmende politiattest som dokumenterer 
god vandel, og en helseattest som tilfredsstiller kravene til 
røyk- og kjemikaliedykker.  
Etter at søknaden er behandlet, blir kvalifiserte søkere 
innkalt til tester av styrke, kondisjon, svømming, 
klaustrofobi og toleranse for høyde (høydeskrekk) 

Hvilke utdanningsprogram 
kvalifiserer 

De studieforberedende utdanningsprogrammene, og 126 
utvalgte fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanser (se 
nettsiden for hvilke) 

Hva er lurt å velge på videregående De som har fullført og bestått et eller flere av de utvalgte 
fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanser, får ekstrapoeng 
sammenlignet med de som har studieforberedende 

Kan jeg søke på bakgrunn av 
realkompetanse 

Hvis du er 23 år eller eldre i opptaksåret, og ikke har 
bestått et av utdanningsprogrammene som kvalifiserer for 
opptak, kan du søke på grunnlag av realkompetanse. 
Realkompetanse er all kompetanse som du har skaffet deg 
gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil 
si alle kunnskaper og ferdigheter som du har tilegnet deg 
gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, 
organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen 
måte. 
Brann- og redningsskolen vurderer søknaden opp mot de 
formelle opptakskravene, og gjør en individuell og 
skjønnsmessig vurdering av søknaden. 
Selv om du søker opptak på grunnlag av realkompetanse, 
må du som andre søkere oppfylle kravene om helse, 
vandel og førerkort. Se detaljer om dette på brsk.no 
 

Blir det vanskelig å komme inn – 
hvor gode karakterer må jeg ha 

Søkerne rangeres etter karakterpoeng og tilleggspoeng. I 
tillegg må man bestå fysiske tester. Siden vi ikke vet hvor 
mange som søker, er det vanskelig å hvor vanskelig det blir 
å komme inn på utdanningen.   

 

 

 

 

 

 



Søknaden  

Når starter utdanningen Utdanningen starter i januar 2024.   

Når er det søknadsfrist Søknads- og dokumentasjonsfrist er 1. mars 2023.  
 
Forbehold ved årets søknader: 
Siden skolen er under etablering, må vi ta noen forbehold det er 
viktig at du som søker er kjent med: 

• Studiestedet for første semester kan bli et annet sted enn 
på Brann- og redningsskolen i Tjeldsund.  

• Når skolen er i normal drift, vil vi ta opp 80 studenter hvert 
semester. Det første semesteret kan antallet studieplasser 
bli færre enn 80. 

• Opptaket i 2023 kan bli avlyst og utsatt til 2024. 
 
Når skolen etter hvert er i full drift, vil vi ta opp 160 studenter – 80 
som skal starte i august samme år, og 80 som skal starte i januar 
året etter. Søknadsfristen er altså den samme, altså 1. mars, enten 
man vil starte i august eller januar.  

Når kan jeg søke Fristen er 1. mars, men vi åpner for søknader fra 1. februar. Vi 
anbefaler alle å søke så tidlig som mulig. Du bør bruke januar og 
februar på å skaffe politiattest og helseattest (se lenger ned)  

Hvor søker jeg Søknader sendes inn via samordnaopptak.no 
Helseattest og politiattest MÅ sendes inn via Digipost! 
Dokumentasjonen kan ikkje ettersendes, men MÅ være sendt inn 
innen 1. mars.  

Hvilken dokumentasjon 
trenger jeg for å søke 

Vitnemål fra videregående, helseattest, utvidet politiattest og 
førerkort klasse B (som du må ha hatt sammenhengene i minst to 
år når studiet starter) 

Må jeg ha lappen? Du må ha hatt førerkort klasse B sammenhengende i minst to år i 
det studiet starter. Det er for at du skal kunne få annen 
kjøretøyopplæring under studiet – førerkort for lastebil og for 
utrykningskjøretøy 

Jeg skal søke på bakgrunn av 
realkompetanse – hva 
trenger jeg å dokumentere 
da 

Da må du dokumentere alt som du mener er relevant for å vise at 
din realkompetanse er likeverdig med kompetansen til søkere som 
får opptak på formelt grunnlag. Se mer på brsk.no. I tillegg må du, 
som andre søkere, dokumentere at du har hatt førerkort klasse B 
("lappen") sammenhengene i minst to år, helseattest og politiattest 

Kan jeg få 
helseattest/gjennomføre 
helseundersøkelsen hos 
fastlegen min?   

Du må ha en helseattest som viser at du tilfredsstiller kravene til 
røyk- og kjemikaliedykker. For å få en slik helseattest, må du 
bestille en time hos en kompetent lege. Denne helsundersøkelsen 
utføres av flere godkjente bedriftshelsetjenester.   

Må jeg betale for 
helseattesten selv? 

Dette må du betale selv, for helseattesten er en del av det 
grunnlaget du søker opptak på. Du må betale for undersøkelsen 
uavhengig av om helseattesten viser at du tilfredsstiller kravene 
eller ikke.  

Hvordan får jeg politiattest Politiattesten skal dokumentere at du har god vandel, gjennom en 
uttømmende politiattest. Du gå inn på politiet.no, trykke deg inn på 
"politiattest", logge deg på. Kryss av formålet "Student – Brann- og 
redningsskolen".    



Kan jeg få permisjon fra 
studiet, for eksempel hvis 
jeg skal i militæret 

Dersom du kalles inn til tjeneste i Forsvaret eller i Sivilforsvaret, har 
du rett til midlertidig avbrudd i studiet dersom det er umulig eller 
urimelig tyngende å gjennomføre studiet i henhold til opprinnelige 
planer. Dette forutsetter at du har varslet Brann- og redningsskolen 
innen rimelig tid etter å ha mottatt innkalling til slik tjeneste. 

Når får jeg vite om jeg 
kommer inn 

Du får svar på søknaden din 25. mai. 

Når må jeg svare på om jeg 
vil ha plassen 

Du må takke ja til studieplassen du får tilbud om innen 1. juni 

  

 

De fysiske opptakstestene (Brann- og redningsskoletesten) 

Når gjennomføres de fysiske testene I midten av mars får du vite om blir invitert til de fysiske 
testene – med kort frist for å svare. Testene gjennomføres i 
perioden fra begynnelsen av april til begynnelsen av mai. 
 

Hvor gjennomføres de fysiske testene Hos et brann- og redningsvesen. Du vil få beskjed om hvor og 
når du skal møte 

Må jeg selv betale for reise og opphold Alle som blir invitert til de fysiske testene må dekke reise og 
opphold selv.  

Hvor sterk må man være Du må være godt trent og i god form. Sterk nok, men ikke 
supermann eller -kvinne. Det er andre egenskaper som er 
minst like viktige 

Hva inneholder testene En kondisjonsdel og en styrkedel. I tillegg er det test av 
svømmeferdigheter og tester som viser at du ikke er redd for 
høyde eller har klaustrofobi, og er redd for trange rom. 

Er det forskjellige krav til gutter og 
jenter 

Nei, kravene er like for jenter og gutter. 

Hvorfor er kravene like for gutter og 
jenter 

Det er fordi det stilles like krav til utførelsen av jobben, 
uavhengig av om man er jente eller gutt. 

Hva er kravet til  

- Stille lengde Du skal stille deg bak en strek, og med samlede bein, hoppe 
forbi et markert punkt i lengderetning. Du får inntil tre forsøk, 
og kravet er 2,05 meter. 

- Medisinballstøt Du skal støte en 10 kg tung medisinball lengst mulig i stående 
posisjon. Du får inntil tre forsøk, og kravet er 3,75 meter  

- Styrkeløft/gange Du skal løfte to stk. Kettlebells som hver veier 32 kg opp og 
ned 12 ganger. Så skal du, uten å slippe vektene, gå 10 meter, 
snu og gå 10 meter tilbake før du kan sette vektene i bakken. 
Du får ett forsøk, og du må gjennomføre innen to minutter.  

- Kondisjon Du skal løpe runder i gymsal, der du skal legge deg ned på 
magen på ene langsiden, og på ryggen på den andre 
langsiden. Du får ett forsøk, og kravet er 748 meter innen 6 
minutter. (Det tilsvarer 17 runder hvis banen er 44 meter 
lang). 

- Vertikal kroppsheving Du skal løfte vekten av din egen kropp opp på høyde med 
haken hengende i en kroppshevingsstang. Du får inntil to 
forsøk. Kravet er tre repetisjoner. 



- Svømming Svømmetesten består av tre øvelser:  
- Du skal svømme 300 meter (bryst/crawl) på en 25-

meters bane, og må gjennomføre innen 7 minutter og 
30 sekunder. Du får ett forsøk. 

- Du skal svømme 10 meter under vann og hente opp 
to ringer på ca. 1,4 meters dyp. Ringene har en 
avstand på 5 og 9 meter, og du må være under vann 
til du har hentet opp begge ringene. Du kan få inntil 
to forsøk.  

- Du skal hoppe i vannet fra tre meter. Du får ett 
forsøk.  

- Klaustrofobi Du skal krype gjennom et rør med en maske som er blendet, 
slik at du ikke ser noe. Du får ett forsøk, og må gjennomføre 
innen tre minutter. 

- Toleranse for høyde Du skal gå opp og ned i en stige, en gang. Kravet er at du går 
opp til 11 meter, før du får klarsignal til å gå ned igjen. Du får 
ett forsøk, og blir sikret i stigen med en sele, som bremser deg 
hvis du skulle falle. Du må gjennomføre innen tre minutter. 

 

Livet rundt studiene mv. 

Hvor mye koster skolen Studentene skal ikke betale studiepenger, men kun en 
semesteravgift. De må også dekke en del utgifter til kost og 
losji ifm opphold i Stavern (110-opplæring) og hos 
praksisbrannvesen, men alle detaljene rundt dette er ikke 
på plass.  

Får man lån og stipend fra 
Lånekassen 

Ja, studiet kvalifiserer til lån og stipend fra Statens 
lånekasse for utdanning 

Har skolen egen studentsamskipnad Skolen jobber med å få på plass avtale med en 
studentsamskipnad, men det er ikke på plass ennå.  

Hvor skal jeg bo? Studentene må selv skaffe bosted. Det er ikke så mange 
alternativer i umiddelbar nærhet til skolen, men innenfor 
en reisetid på en time, er markedet bedre. For eksempel i 
Harstad eller Narvik.  
Skolen jobber med å få på plass boalternativer ved skolen, 
og forventer å ha på plass en løsning – muligens midlertidig 
– klar til skolestart.    

Hvis jeg skal bo på Evenskjer, i Narvik 
eller Harstad (for eksempel); går det 
buss derfra til skolen, eller må jeg ha 
egen bil 

Det er Troms- og Finnmark fylkeskommune som har 
ansvaret for kollektivtransporten, og der jobbes det med å 
få på plass et bedre tilbud. Per i dag er det ikke noe godt 
utbygd kollektivtilbud i området.   

Hvor ligger skolen På Fjelldal, i Tjeldsund kommune, mellom Harstad og 
Narvik. Nærmeste handelssentrum er Evenskjer. 

Er det bra studentmiljø Motiverte og faglig sterke lærere, sammen med et 
kompetent administrativt og teknisk personell, vil gjøre alt 
de kan for å skape et godt og sosialt læringsmiljø på 
skolen.    
 

Finnes det treningstilbud på Fjelldal? Det er fantastisk natur med fjor og fjell i umiddelbar 
nærhet til skolen. Kommunen og lokalmiljøet jobber 



sammen med skolen for å få på plass et godt fritidstilbud 
før skolen starter opp. Det er kort vei til Evenskjer, med 
blant annet treningssenter, og Harstad og Narvik har alt 
det en middels stor by kan tilby.   

 


