Hvordan bli
brannkonstabel
og feier

BRANNKONSTABEL
Utdanning som brannkonstabel:
Brannkonstabel skal g jennomføre yrkesutdanning som består av:
• systematisk og praktisk opplæring i brannvesen (internopplæring for
brannkonstabler)
• nettbasert kurs i brannvern
• grunnkurs i regi av Norges brannskole
Alle våre kursplasser er forbeholdt kommunale brannvesen. Det betyr
at søker må ha et ansettelsesforhold i et brannvesen. Deretter søker
brannsjefen opptak til grunnkurs ved Norges brannskole.

Utgangspunkt for utdanning:
I henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §
7-3 Brannkonstabel:
”forutsetningen for å starte på en karriere i brannvesenet er g jennomført
videregående skole eller opplæring på videregående skoles nivå. De aller
fleste brannvesen praktiserer allerede dette som et inntakskrav ved at
brannkonstabler har fag-/svennebrev eller tilsvarende”.

Hvordan gå frem:
• svare på stillingsannonser
• ta kontakt med brannvesenet
Det eneste kurset vi kan tilby privatister er nettbasert kurs i
brannvern. Det stilles ingen forkunnskaper om deltakelse på nettbasert
kurs i brannvern. Kurset skal gi deltakerne en første innføring i
brannforebyggende arbeid og innsatsstyrkens arbeidsoppgaver ved brann
eller ulykke.

FEIER
Det er to utdanningsmuligheter for å bli feier, og som fører frem til
svennebrev.

Feierlærling:
For å inngå lærekontrakt i feierfaget, må søkeren ha bestått grunnkurs
tekniske byggfag eller tilsvarende.
”Tilsvarende” vurderes av det enkelte fagopplæringskontor.

Inngå lærekontrakt med en lærebedrift
Opplæringen strekker seg over 3 år, og g jennomføres med 3 kursperioder
på til sammen 17 uker. Opplæringen skjer iht. godkjent læreplan for
opplæring i bedrift i feierfaget, og omfatter studieretningsfagene. Norges
brannskole tilbyr ikke opplæring i felles allmenne fag.
Krav til læretid før avleggelse av svenneprøve for lærlinger er 48 måneder.
For å inngå lærekontrakt må kandidaten selv ta kontakt med en
lærebedrift for å få lærlingplass. Kandidaten, lærebedriften og
fagopplæringskontoret i fylket tegner i fellesskap lærekontrakt som varer
til endt læretid.

Praksiskandidat:
Denne ordningen er for kandidater som melder seg opp til svenneprøven
på grunnlag av allsidig praksis i faget.
Norges brannskole tilbyr Eksamensforberedende yrkeslærekurs
i feierfaget, og kurset er på til sammen 6 uker. Kurset skal gi den
yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge
svenneprøve i feierfaget.
Krav til læretid for kandidater uten lærlingkontrakt for avlegging av
svenneprøve blir 48 måneder + 25%, dvs. 60 måneder.
Kandidaten må være ansatt i kommunalt eller privat feiervesen for å få
tildelt plass på kurs ved Norges brannskole. Kandidaten bør også ha minst
2 års praksis før oppstart på kurs.
Har kandidaten relevant utdannelse fra før, kan denne komme til fratrekk i
praksistiden på 60 måneder. Relevant utdannelse/praksis vurderes i hvert
enkelt tilfelle av fagopplæringskontor i hjemfylket.
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