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Formål: Kursets formål er at give dig et teore-
tisk og praktisk kendskab til elementær brand 
bekæmpelse, brandforebyggelse og de mulige 
konsekvenser som følge af brand i virksomhed-
en eller i hjemmet. Du vil endvidere opnå en vis 
fortrolighed med anvendelse af brandudstyr. 
Der udstedes kursusbevis for gennemført kur-
sus. 
 
Målgruppe: Kurset henvender sig til virksom-
heder, institutioner m.v. der ønsker et basalt 
kendskab til brandforebyggelse og brandbe-
kæmpelse.  
 
Grundmodulet omfatter: 

• Brandtrekanten 
• Forbrændings- & slukningsteori 
• Trinvis brandslukning 
• Slukningsmidlers anvendelse 
• Brandforebyggelse  
• Praktiske øvelser 

 
Tillægsmodulet omfatter: 
Virksomhedsspecifikt. Aftales mellem  
instruktør og virksomhed. 
 
Varighed:  
Grundmodul (teori) – 3 timer 
Tillægsmodul – 1 time.  
 
Kurset inkl. evt. tillægsmoduler afholdes over 1 
dag. 

Deltagerantal: Max 16 personer. 
 
Deltagerforudsætninger: Ingen 
 
3 timers repetitionskursus 
Vi anbefaler at du hvert 2. år deltager i et  
repetitionskursus, hvor du får genopfrisket 
din viden om elementær brandbekæmpelse.  

Lotek har kurser i førstehjælp, brandbe-
kæmpelse, brug af hjertestarter, psykisk 
førstehjælp, varmt arbejde mv. Kurserne 
afholdes enten som standardkurser eller 

som virksomhedstilpassede kurser med sær-
ligt fokus på de forhold, der har betydning 

for sikkerheden i jeres virksomhed. Kurserne 
kan afholdes i almindelig arbejdstid eller i 
forlængelse heraf, evt. i weekend. Du kan 

finde en beskrivelse af vore øvrige kurser på 
www.lotek.dk. 

 
Loteks instruktører er godkendt af Dansk 

Førstehjælps Råd og Beredskabsstyrelsen til 
undervisning i brandbekæmpelse, første-

hjælp samt brug af hjertestarter. 
 

Med et kursus i Elementær brandbekæmpelse 
er du bedre rustet til at yde den første indsats 
ved en brand med at redde mennesker og be-
grænse ilden, inden brandvæsenets ankomst. 
Kurset er opbygget af moduler: Et teore-
tisk/praktisk modul af 3 timers varighed, hvor 
du får den nødvendige teori inden for brandbe-
kæmpelse og forebyggelse, og lov til at prøve 
det i virkeligheden. Endelig er der mulighed for 
at supplere med et virksomhedsspecifikt modul, 
hvor vi tager de problemstillinger op, der er 
særligt aktuelle i jeres virksomhed. Kurset er 
også med til at sætte fokus på den daglige sik-
kerhed og brandforebyggelse i virksomheden! 
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