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Vidensindsamling om brandkadetprojekter i udsatte boligområder

Center for Boligsocial Udvikling er en selvejende institution under Ministeriet for By, Bolig og Land-
distrikter.  Centrets formål er at undersøge effekten af sociale indsatser i udsatte boligområder, 
at indsamle erfaringer fra nationale og internationale boligsociale indsatser og at yde kvalificeret 
rådgivning og processtøtte til centrale aktører indenfor det boligsociale område.
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bet ”lillebrødre-segmentet” som en samlet 
betegnelse for de deltagende unge i deres 
projekt. 

Denne betegnelse dækker i overordnede 
træk over en gruppe unge, hvor det skøn-
nes vigtigt at tilbyde den unge en sund og 
meningsfuld aktivitet som et alternativ til 
en mere gadeorienteret livsstil. Derudover 
dækker betegnelsen over, at der i den unges 
venskabs- eller bekendtskabskreds kan 
befinde sig en eller flere, som allerede har 
bevæget sig ud af den kriminelle vej, eller, 
som det fremgår og udtrykkes i begrebet, 
at brandkadetten kan have en storebror 
eller storesøster, som allerede har begået 
kriminalitet. Her handler det om at undgå, at 
lillebror eller lillesøster træder i storebrors 
eller storesøsters fodspor.

Det er først og fremmest denne gruppe af 
børn og unge, projekterne har interesse i 
at få rekrutteret til brandkadetsprojektet. 
Ydermere har projekterne det tilfælles, at 
målgruppen er børn og unge, som er bosid-
dende i et udsat boligområde, som eksem-
pelvis Ringparken i Slagelse eller Askerød i 
Greve.

Indledning 
I denne vidensindsamling kan du læse, hvad 
projekt brandkadet handler om, og hvilke 
erfaringer og resultater der kan udledes af 
igangværende projekter i en række udsatte 
boligområder i Greve, København, Roskilde, 
Slagelse og Fredensborg kommuner. I det 
følgende tegnes der et statusbillede af, 
hvor projekterne aktuelt står, og hvad der 
kan fremhæves af foreløbige resultater 
og erfaringer i sommeren 2012. Dette kan 
forhåbentlig tjene som inspirationskilde for 
kommende projekter.

Notatet skal således ikke læses som en eva-
luering af projekt brandkadet. Projekterne 
i særligt Roskilde, Slagelse og Fredensborg 
kommuner befinder sig stadig i en fase, 
hvor det er for tidligt at drage egentlige 
konklusioner i forhold til længerevarende 
forandringer og resultater for målgrup-
pen. Dertil kommer, at der i nogle projekter i 
skrivende stund ikke er etableret en egentlig 
dokumentationspraksis udover registrering 
af fremmøde og de unges gennemførsel 
af projektet. Undtagelsen er projekterne 
i København og i Greve. I København har 
man indtænkt evaluering og monitorering 
af indsatsen og anvender indikatorer og en 
dokumentationspraksis, der kan måle på 
deltagernes progression. I Greve har man 
bl.a. en skriftlig test, der hører til grundud-
dannelsen, og som har mange lighedspunk-
ter med det, der kræves for at bestå som 
brandmænd. Mere om dette senere.

Det skal bemærkes, at brandkadetsprojek-
tet, som det præsenteres i nærværende 
notat, ikke må forveksles med det mere tra-
ditionelle ungdomsbrandkorps, der gennem 
flere år har eksisteret i mange kommuner 
rundt om i landet. Her fungerer ungdoms-
brandkorpset som et alment gældende fri-
tidstilbud målrettet alle børn og unge i den 
pågældende kommune og har således ikke et 
direkte boligsocialt sigte.

Brandkadetsprojektet adskiller sig fra dette 
mere traditionelle ungdomsbrandkorps ved i 
sit udgangspunkt at rette fokus på en mere 
snæver målgruppe af primært kriminali-
tetstruede unge. I øvrigt anvender flere af 
de projektledere vi har interviewet begre-
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Førstehjælp er et vigtigt element i de unge  

kadetters uddannelsesforløb. Her ses to unge 

fra projektet i Fredensborg. Foto: Nordsjællands 

Ungdomsbrandkorps
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at de aktuelle projekter mere præcist kan 
kategoriseres som et rollemodelsprojekt 
med et tidligt kriminalpræventivt sigte. Pro-
jektet handler således om at lade forskel-
lige typer unge få indsigt i en arbejdskultur, 
hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er 
vigtige værdier i virket som brandmand, og 
hvor man ved at give de unge et løft i deres 
selvværd samtidig får styrket deres sociale 
kompetencer og adfærd. Sammenfattende 
kan man sige, at brandkadetsprojektet har 
to formål:

•	 at gøre den unge fortrolig og bekendt 
med den person, der er bag uniformen 
gennem den vejledning og uddannelse den 
unge modtager fra den brandmand, som 
er hans eller hendes rollemodel.

•	 at brandmanden opnår en indsigt i og 
forståelse for den unges verden og bag-
grund, hvilket  kan fremme den gensidige 
forståelse og respekt mellem brandmand 
og brandkadet.

Inspirationskilden er fire cadets fra 
Storbritannien
Set i en dansk kontekst er der med brand-
kadetsprojektet tale om en forholdsvis ny 
indsats.1 Vender vi blikket mod Storbritannien 
er der imidlertid tale om et omfattende so-
cialt projekt, der har været implementeret i 
en årrække i flere af de store engelske byer 
som Manchester og Birmingham. I Tyskland 
er projektet også implementeret, men her 
ligner det mere det traditionelle ungdoms-
brandkorps, som vi kender det fra Danmark.

Herhjemme er Greve den første kom-
mune, der med inspiration i Manchesters 
brandkadetsprojekt, lancerede Brandkadet 
2670-projektet i 2009 i det udsatte bolig-
område Askerød på baggrund af en periode 
med mange ildspåsættelser.

Aktuelt indgår brandkadetsprojekt i Askerød 
som en hovedaktivitet i den helhedsorien-
terede gadeplansindsats under indsatsom-

Det skal bemærkes, at vidensindsamlingen 
ikke indeholder en nøje beskrivelse og gennem- 
gang af hvert enkelt projekt. Til gengæld kan 
du læse dig til nyttig information og fakta om  
det enkelte brandkadetsprojekt i notatets 
forskellige informations- og tekstbokse. 

Fokus på de følgende sider er lagt på en 
generel præsentation og drøftelse af en 
række gennemgående tematiske fællestræk 
ved de nuværende projekter, der kan ses 
som en strømpil for, hvordan brandkadets-
projektet udvikler sig fremadrettet. 

Sidst i notatet oplistes en række anbefa-
linger til en fortsat styrkelse af projektet 
samt opmærksomhedspunkter og råd til 
kommuner, boligorganisationer og ansatte 
i boligsociale helhedsplaner, som ønsker at 
starte et projekt eller indgå som medlem af 
en styre- eller arbejdsgruppe for et brand-
kadetsprojekt i deres boligområde. 

Der er naturligvis også inspiration at hente 
for brandvæsen og beredskabsstationer 
rundt om i landet, der påtænker at opstarte 
et projekt, og som har ambitioner om at indgå  
i et samarbejde med et udsat boligområde.

Kriminalprævention, rollemodel eller 
mentor?
Som det vil fremgå af de følgende sider, er 
brandkadetsprojekterne sammensat af for-
skellige typer unge. Dette er en meget vigtig 
pointe, da det har stor betydning for, hvor-
dan projektet kommunikeres udadtil. Nogen 
af de projektledere CFBU har interviewet i 
forhold til den kommunikationsmæssige del 
af deres projekt har således oplevet episo-
der med en uheldig pressedækning af deres 
unge, hvor de unge i medierne er blevet 
kategoriseret som kriminelle unge. Dette har 
bl.a. bevirket en uheldig stigmatisering af 
alle de deltagende unge i projekterne.

Det vil derfor være forkert alene at betrag-
te brandkadetterne som et kriminalpræ-
ventivt projekt. Det er CFBU´s vurdering, 

1 Det skal dog bemærkes at Vejle Kommune tilbage i 2007 søsatte projektet ”Gennem ild og vand” som en del af 
byfornyelsesprogrammet ”Byen i balance”. Projektet handlede ligeledes om at uddanne unge piger og drenge til 

brandmænd. Projektet var et samarbejde mellem Vejles kommunale brandvæsen, tre folkeskoler og SSP. Projektet har 
dermed mange lighedspunkter med de aktuelle projekter.



Det kan konstateres, at hovedparten af 
de unge, som deltager i projekterne, kom-
mer fra et udsat boligområde. I København 
rekrutteres kadetterne fra københavnske 
skoler med elever fra bl.a. udsatte boligom-
råder som Mjølnerparken, Tingbjerg, Vold-
parken, Enghavekvarteret og Amager Fælled. 
For projektet i Greve er det primært unge 
fra det udsatte boligområde Askerød i Greve 
Nord, mens det i Slagelse hovedsageligt er 
piger og drenge bosiddende i det udsatte 
boligområde Ringparken.

I Roskilde er det første hold kadetter hoved- 
sageligt blevet rekrutteret fra de to udsatte 
boligområder Æblehaven og Rønnebærparken,  
mens hold to vil have et bredere kommunalt 
sigte, og i Fredensborg er de unge rekrutte-
ret fra henholdsvis Nivå og Kokkedal.

Ser vi på baggrunden for brandkadetprojek-
tets opstart i Danmark skal det som nævnt 
hovedsageligt ses i lyset af en række epi-
soder med påsatte brande i bl.a. containere 
og kælderrum, som beboere i flere udsatte 
boligområder har været vidne til.

Flere af ildspåsættelserne har desuden 
handlet om, at indsatspersonel som politi, 
brandvæsen og Falck i forbindelse med de-

rådet udsatte og kriminalitetstruede unge. 
Her har man aldersopdelt projektet i to 
grupper og målrettet indsatsen mod hen-
holdsvis de 12-14-årige, som er de såkaldte 
ildfluer, der skønnes at kunne drage nytte 
af en pause fra skolen samt målgruppen af 
de 15-17-årige, der er de egentlige brand-
kadetter. Hvad angår de unge ildfluer af 
12-14-årige har de indtil nu været et hold af 
drenge med en blandet etnisk sammensæt-
ning, som gennemgår et kursus af en uges 
varighed i stedet for skolegang.

I forhold til den unge målgruppe af 12-14- 
årige i Greves Ildflueprojekt fremhæver pro-
jektleder Adam Petersen, at rekrutteringen 
især sker på skolerne, men at der dog også 
trækkes på øvrige netværk som gade-
plansmedarbejdere, klubfolk, og boligsociale 
medarbejdere i forhold til at finde de børn, 
som skønnes at have bedst gavn af forlø-
bet. Indtil nu er 2/3 af de unge kommet fra 
Askerød, mens 1/3 af de deltagende ildfluer 
kommer fra andre steder i Greve Kommune.

Siden er projekter skudt op i København i 
starten af 2011, hvor det indgår som en del 
af kommunens Sikker By-indsats, og senest 
har Roskilde, Slagelse og Fredensborg Kom-
muner startet deres projekter op i 2011. 
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Fire cadets i Manchester. De britiske erfaringer med brandkadetsprojektet

Projekt brandkadet i Greve, Slagelse, København og Roskilde er inspireret af fire cadet-
indsatsen i Manchester. Her har byens brandvæsen gennem mere end 10 år involveret sig 
i arbejdet med børn og unge fra primært de udsatte boligområder som f.eks. Moss Side, 
og konsekvent arbejdet med at opbygge gode relationer mellem brandfolk og de unge, der 
befinder sig i risikozonen for at udvikle en kriminel løbebane. 

Konkret går indsatsen i Manchester ud på at få rekrutteret kriminelle eller kriminalitetstru-
ede børn og unge fra byens udsatte boligområder til at deltage i en række intensive kurser i 
brandvæsnet. Her oplæres de unge i brandmandsfærdigheder, får opbygget positive relatio-
ner til brandvæsenet og herigennem få en dybere forståelse for brandvæsenet som autori-
tet og indsigt i, hvilke vitale samfundsopgaver brandvæsenet løser ligesom projektet er med 
til at gøre de deltagende unge til positive rollemodeller for andre unge i boligområdet.  

Indsatsen har et kriminalitetsforebyggende sigte, hvor det gælder om at forhindre børn 
og unge i at bevæge sig ud af den kriminelle løbebane i form af ildspåsættelser eller ud-
vise antisocial adfærd mod indsatspersonale. Samtidig oplæres de i et fag, hvor nogle af de 
centrale nøgleord er sammenhold, at kunne forstå og kunne udføre præcise ordre og have 
en positiv adfærd.

Hvis du vil læse mere om brandkadetsprojektet i Manchester, se http://www.manchesterfire.gov.uk/
community_work/fire_cadets.aspx
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Projektets opbygning
Hvordan er brandkadetsprojektet typisk 
bygget op, og hvilke elementer indgår i 
indsatsen? I overordnede træk kan man 
opsummere forløbet og indholdet i et typisk 
brandkadetsprojekt i følgende hovedpunkter:

•	 En indledende organiseringsfase hvor 
en styre- og arbejdsgruppe sætter sig 
sammen og får afklaret, hvem der er 
målgruppen for indsatsen, hvad målet er, 
og hvor lang tid projektet skal strække 
sig over. De typiske aktører i samarbejdet 
er foruden brandvæsen typisk   kommune 
(socialforvaltning), boligsocial medar-
bejder, skole og boligorganisation. Det 
er brandvæsnet, der som hovedaktør i 
indsatsen indtager en hovedrolle i ind-
satsen først og fremmest, fordi det er 
brandvæsnet, der står for uddannelses- 
og praktikforløb i projekterne.

•	 En rekrutteringsfase hvor en gruppe 
unge i et udsat boligområde (typisk i 13-
17-års alderen) udvælges til at deltage. 
Rekrutteringen kan eksempelvis ske i 
skolen, hvor klasselærer og UU-vejleder 
udpeger en række af deres elever til 
at deltage, men rekruttering kan også 
ske ved informations- eller hvervnings-
møder i boligområdet eller ved en mere 
opsøgende tilgang. Her er det typisk en 
SSP-medarbejder eller boligsocial med-
arbejder, der i kraft af sit nære kendskab 
til de unge og deres familier i lokalmiljøet 
kan stå for rekrutteringen og få etableret 
en tillidsfuld kontakt til de unges familier. 
Et eksempel på denne type rekruttering 
finder vi i Roskildes projekt. Det kan også, 
som i det københavnske eksempel, ske 
ved, at ansatte i Københavns Brandvæ-
sens Ungdomsbrandkorps besøger skoler 
i forhold til at sprede information om 
projektet. I denne del indgås der typisk en 
samarbejdsaftale med forældrene.

•	 Et todelt uddannelses- og praktikforløb 
for brandkadetterne, der for det første 
består af en kursusdel eller et grundfor-
løb. Tager vi København som et eksempel, 
så foregår uddannelsesforløbet på Køben-
havns Brandvæsens Uddannelsescenter 
med undervisning én gang om ugen i tre 

res arbejde i boligområdet har været udsat 
for chikanerier i form af stenkast, trusler og 
negative tilråb fra en mindre gruppe unge, 
hvilket i nogle tilfælde har vanskeligg jort 
arbejdet for indsatspersonalet.  

Lignende problematikker har man i øvrigt  
oplevet i Sverige. Her lancerede man i 
Göteborg i 2010 projektet Människan bakom 
uniformen, som er et tværgående projekt, 
der involverer et ungdomshus, politi, brand-
væsen, redningstjeneste og ambulancetje-
nesten i byen.

Målsætningerne med projektet
Det er som sagt med udgangspunkt i oven-
nævnte episoder, at brandkadetsprojektet 
har set dagens lys. Det kan bl.a. ses afspej-
let i de mål, der går igen i projekterne. Hvis 
man på tværs af projekterne skal søge at 
sammenfatte nogle generelle langsigtede 
mål med indsatserne, kan der peges på sær-
ligt tre gennemgående mål:

•	 For det første er målet at øge de unges 
indsigt i og forståelse for, hvilke vigtige 
samfundsopgaver brandvæsnet har. Det-
te gøres konkret ved at bringe brandvæ-
sen og unge fra boligområderne sammen 
i et projekt, hvor en brandmand lærer den 
unge om det at arbejde som brandmand. 
Her ligger der et tydeligt element af me-
sterlære eller mentorbegreb. 

•	 For det andet er det et langsigtet mål, 
at projektet kan være med til at danne 
grundlag for dialog og forbedre relationer 
mellem brandmænd og unge. Med andre 
ord en form for tillidsopbyggende arbejde 
der på sigt kan være med til at nedbringe 
antallet af påsatte brande og chikanerier 
mod indsatspersonel i udsatte boligom-
råder.

•	 For det tredje er det ambitionen at få 
skærpet de unges interesser i forhold til 
fremtidig uddannelse og jobmuligheder. 
Et grundelement i brandkadetsprojektet  
er således at få uddannet en række 
brandkadetter, som kan mestre en række 
brandfærdigheder, og som lærer en ræk-
ke sociale kompetencer, der kan styrke 
den enkelte unges selvværd og robusthed.



Målgruppen 
Et interessant fællestræk for projekterne 
er som indledningsvis nævnt, at de unge 
som deltager i indsatsen ikke tilhører en 
hård kerne af kriminelle unge.

Målgruppen i projekterne kan bedst be-
skrives som ganske varieret og mangfoldig. 
Nogen af de deltagende unge er karakte-
riseret ved at være skoletrætte unge med 
lavt selvværd, nogen er med fordi de mang-
ler en sund fritidsaktivitet efter skole, mens 
andre kan mangle en positiv voksenkontakt. 
I Københavnerprojektet kalder man i øvrigt 
dette ganske rammende for ”positiv vok-
senkontakt med erhvervsaktive mandlige 
velfungerende rollemodeller”.

Samtidig kan det konstateres, at der også 
er nogle unge med, som har vist spirende 
tegn på en uheldig adfærd, der indikerer, at 
den unge er i risiko for på sigt at bevæge sig 
ud ad en kriminel løbebane. Som fastslået 
indledningsvis handler det typisk om en pige 
eller dreng, som kan have en kriminel store-
bror eller storesøster. 

Daniel Weinreich, som er projektansvarlig 
beredskabsinspektør ved Slagelse Brand og 
Redning, forklarer, at det har været en klar 
hensigt med projektet i Slagelse, at man ikke 
har valgt en hård kerne af kriminelle unge til 
indsatsen. Begrundelsen er bl.a., at brand-

timer. Som den næste del af uddannel-
sesforløbet kommer brandkadetten på 
et praktikforløb på en brandstation, hvor 
den unge typisk får tilknyttet en brand-
mand som mentor. Her trænes brand-
kadetten i at udføre nogle tekniske eller 
brandfaglige færdigheder som f.eks. at 
slukke brand, at yde førstehjælp eller at 
udføre en ordre korrekt. Denne praksis-
del indeholder både tilegnelsen af nogle 
tekniske og nogle mere adfærdsmæs-
sige færdigheder. Man kan sige, at der 
her er tale om en videreformidling af et 
adfærdskodeks, der kendetegner arbejdet 
som brandmand. Et eksempel på dette 
kan være, at brandkadetten giver hånd 
og har øjenkontakt, når der hilses på ens 
kollegaer ved arbejdsdagens start. I det 
københavnske projekt er øjenkontakt og 
et fast håndtryk således en indikator, der 
indgår i bedømmelsen af den personlige 
og sociale udvikling, som brandkadetten 
vurderes på (se afsnit om dokumentation 
og evaluering af projektet, side 14).

•	 En afsluttende ceremoni hvor brandka-
detterne ved opvisning i f.eks. deres bolig-
område får overrakt diplom og bevis for 
at have gennemført og bestået forløbet 
som brandkadet og med deltagelse af 
familier og venner. Den afsluttende del in-
deholder også en evaluering af projektet.

8 Brandkadet

To eksempler på organisering: Projekterne i København og Roskilde

København

Projektet er placeret under direktionen i Københavns Brandvæsen (KB). Der er nedsat en 
styregruppe bestående af et medlem af direktionen i KB, leder af KB, leder af UU-Køben-
havn, en ansat fra Børne- og Ungeforvaltningen samt projektleder på indsatsen. Derudover 
er der tilknyttet en projektgruppe, hvor de deltagende skoler i indsatsen deltager (Råd-
mandsgade Skole, Hillerødgade Skole, Blågårds Skole, Klostervængets Skole, Amager Fæl-
led Skole, Tingbjerg Heldagsskole, Korsager Skole og Vesterbro Ny Skole). I arbejdsgruppen 
deltager også ungdomsklubber, UU-vejledning og KB´s Uddannelsescenter.

Roskilde

Projektet består af en styregruppe på chefniveau med repræsentanter fra beredskabs-
stationen i Roskilde, kommunens jobcenter, Familie- og Børneområdet og Kultur- og Fritids-
området. Dertil er knyttet en arbejdsgruppe med en repræsentant fra boligorganisationen 
Sjælland, SSP konsulent, en bolig- og integrationsmedarbejder, beredskabsstationens pro-
jektansvarlige, en beredskabsinspektør, en viceberedskabschef og en ungerådgiver. 
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I forhold til projekternes erfaringer med at 
arbejde med de unge kadetter, lyder det fra 
de projektansvarlige, at indsatsen fungerer 
bedst, hvis det er forskellige typer unge, 
som er med i projektet. Generelt er det 
vurderingen, at projektet ikke egner sig til 
en mere hård og sammentømret gruppe af 
kriminelle unge især fordi brandvæsnet som 
nævnt naturligvis ikke har en pædagogisk 
faglig ballast til at arbejde kriminalpræven-
tivt, og at det derfor vil være en for stor 
opgave at lade brandvæsnet løse.

Projektets organisering og relevans 
set i en boligsocial kontekst 
Hvilke aktører fra det udsatte boligområde 
bør deltage i samarbejdet omkring projektet, 
og hvad betyder det for projektets fremdrift  
at have boligorganisationer og boligsociale 
medarbejdere aktivt involveret i indsatsen?

Morten Nielsen, der er viceberedskabsin-
spektør ved Roskilde Brandvæsen og bered-
skabsstationens ansvarlige på projektet i 
Roskilde, finder det afgørende at have lokal-
området repræsenteret i samarbejdet, og 
herunder især den boligsociale medarbejder.

”Samarbejdet med de boligsociale med-
arbejdere er helt uundværligt. De har 
kunnet komme med de små vigtige ting 

fra boligområdet, de har sørget for at ar-
rangere opvisninger i området. De kender 
til de enkelte familier og kan bringe viden 
videre i forbindelse med f.eks. cafémøder i 
boligområdet.

Morten Nielsen
Viceberedskabsinspektør, Roskilde

væsnet naturligvis ikke besidder de faglige 
og pædagogiske kompetencer der kræves 
for at arbejde med en kriminel gruppe af 
unge. Det samme konstateres af projektle-
der for indsatsen i Fredensborg Kommune. 

”Vores strategi har klart været at rette 
fokus på lillebrødre-segmentet og gøre 
noget for dem.

Daniel Weinreich
Projektleder, Fredensborg

Ifølge Daniel Weinreich ligger der også et 
vigtigt signal i ikke at lade de egentlige kri-
minelle unge indgå i projektet, da en delta-
gelse i projektet rummer den risiko, at det 
kan betragtes som en belønning til netop 
gruppen af kriminelle unge. 

Udover den store variation og spredning 
i målgruppen kan der peges på en række 
andre fællestræk. Først og fremmest 
kan det konstateres, at der er en generel 
kønsmæssig og etnisk variation. I projek-
terne deltager piger og drenge med både 
en indvandrermæssig baggrund og en etnisk 
dansk baggrund. Aldersmæssigt er den 
typiske brandkadet mellem 13 og 16 år, og 
der er generelt lidt flere drenge end piger 
tilknyttet projekterne. Det gælder dog for 
Greves projekt Ildfluer at det er målret-
tet de 12-14-årige, mens Slagelses brand-
kadetter, de såkaldte Slagelse Firebirds, 
for hovedpartens vedkommende er piger i 
alderen 9-14 år. I Roskilde hvor næste hold 
brandkadetter er ved at søsættes, har man 
denne gang valgt at arbejde med en ældre 
målgruppe af 16-18-årige unge.

At udvælge sin målgruppe. Eksempel på udvælgelseskriterier for målgruppen i  
Københavns brandkadetsprojekt

De unge som rekrutteres til det københavnske brandkadetprojekt skal først og fremmest 
have lyst til at prøve livet som brandmand. Halvdelen af de unge kan have 1-2 af følgende 
udfordringer:

1. De er passive eller fraværende i skolen

2. De har få eller ingen sunde fritidsinteresser

3. De har venner eller familie, der er på kant med loven

4. De har brug for fællesskab med velfungerende, erhvervsaktive voksne

(Kilde: Brande og ildsjæle – Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps. Statuspapir, december 2011)



af gruppen (…) Det er en fornøjelse at se 
de relationer, der bygges op mellem brand-
væsen og de unge.

Jens Johansen
Boligsocial medarbejder, Roskilde

Ifølge Jens Johansen er det særligt i forhold 
til kontakten og samarbejdet med familierne 
til de unge i boligområdet, der spiller en væ-
sentlig rolle, når det handler om rekruttering 
til projektet.

”Vores kendskab til boligområderne og til 
danske familier og indvandrerfamilier i 
vores hverdag gør jo, at vi nemmere kan 

få kontakt til børn, unge og familier i bolig-
området (…) jeg har været her i 16 år, og vi 
har et utroligt godt kendskab til familierne.

Jens Johansen
Boligsocial medarbejder, Roskilde

Roskildes gode erfaringer med en aktiv 
involvering af aktører fra boligområdet skal 
også ses i lyset af, at SSP har en særlig 
aktiv rolle i forhold til at yde en pædagogisk 
vejledning til brandmændene i forhold til 
deres arbejde med de unge.  I Roskildes til-
fælde fremhæves det som en særlig positiv 
erfaring, at de brandmænd, som er tilknyt-
tet som mentorer, har mulighed for at tale 
med netop SSP-konsulenten om de oplevel-
ser og erfaringer, han gør sig i samarbejdet 
med brandkadetten.

Også Ole Hansen, SSP-konsulent i Roskilde 
Kommune og medlem af arbejdsgruppen i 
Roskildes projekt, finder at det er meget 
væsentligt for projektets forankring og 
ejerskab i boligområdet, at man inddra-
ger nøglerepræsentanter fra lokalmiljøet. I 
Roskildes tilfælde er dette de boligsociale 
medarbejdere tilknyttet den boligsociale 
helhedsplan for bl.a. Rønnebærparken og 
Æblehaven. Ifølge Ole Hansen er disse sam-
arbejdspartnere en væsentlig forudsætning 
for at kunne realisere projektet.

”Vi kender boligområdet godt, og for at 
projektet skal have sin gang på jorden, 
er vi nødt til at have et tæt tværfagligt 

samarbejde. Det kan være den lokale klub og 
den boligsociale medarbejder. Boligområdet 
har i høj grad været med til at bære dette 
projekt igennem.

Ole Hansen
SSP-konsulent, Roskilde

Set fra boligområdets perspektiv har 
projektet i Roskilde også været en lærerig 
oplevelse for de boligsociale medarbejdere. 

”Den positive oplevelse for mig som 
boligsocial medarbejder er kendskabet 
til og samarbejdet med brandvæsnet 

(…) det har været skønt at opleve de unges 
reaktion i forhold til at blive irettesat, men 
stadig kunne komme tilbage og være en del 

10 Brandkadet

Sådan rekrutteres brandkadetterne i Københavns Kommune

I det københavnske projekt står skolerne for rekrutteringen. Eksempler på tilknyttede  
skoler: Rådmandsgade Skole, Hillerødgade Skole, Blågårds Skole samt Klostervængets  
Skole, som har unge fra Mjølnerparken, Blågårdsgadekvarteret samt den grønne trekant; 
Amager Fælled Skole med unge fra Rørsågadekvarteret, Tingbjerg Heldagsskole og Korsager 
skole, som har unge fra Tingbjerg og Voldparken, samt Vesterbro Ny skole som har unge fra 
Enghave-kvarteret og Valby.

Ansatte i Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps besøger klassen og fortæller om 
mulighederne i brandkadetuddannelsen. De unge søger jobbet som brandkadetelever via  
deres klasselærer. Klasselærer og UU-vejleder udvælger i samarbejde de unge, der indstilles 
til brandkadetuddannelsen blandt ansøgerne. Der tilstræbes en bredt sammensat gruppe 
på tværs af køn, etnicitet og social baggrund. Projektpersonalet afholder den endelige  
”ansættelsessamtale” med de unge, og her får de unge lejlighed til at spørge til forløbet 
samt får fortalt i detaljer om indhold, krav og vilkår for at gennemføre.

(Kilde: Brande og ildsjæle – Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps. Statuspapir, december 2011)
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I forhold til hvad der virker særligt appel-
lerende for de unge nævnes især en række 
symbolske elementer, der først og fremmest 
skaber en fælles identitet og fællesskab for 
de unge. Det er særligt det at bære en ens 
uniform, at have et fælles logo og symboler 
og et fængende navn, som f.eks. Slagelse 
Firebirds. Her er der tydelige paralleller til 
det at tilhøre f.eks. et fodboldhold og den 
fællesskabsfølelse dette skaber.

”Symboler er vigtige, fordi de unge føler 
de kan opnå mere (…) de opnår noget, 
de kan identificere sig med, og det giver 

et ejerskab til projektet.

Daniel Weinreich
Projektleder, Fredensborg

Samme pointe nævner projektleder i Greve, 
Adam Petersen, som anbefaler, at man 
fremadrettet supplerer brandvæsnet med 
pædagogiske kræfter. I Greve har man kon-
kret haft en medarbejder fra Gadeteamet 
tilknyttet instruktørteamet og erfaringerne 
med dette er gode.

I Fredensborg er den boligsociale kontekst 
også tænkt aktivt ind i projekt. I projektets 
arbejdsgruppe deltager således repræsen-
tanter fra de to helhedsplaner Kokkedal 
på vej og Nivå Nu, som i samarbejde med 
opsøgende medarbejdere fra kommunen har 
stået bag rekrutteringen af unge til projek-
tet fra henholdsvis Kokkedal og Nivå. 

Projektets styrke og potentiale
Det generelle indtryk er, at projekterne har en  
ganske høj gennemførselsprocent. De unge 
som rekrutteres og gennemfører et forløb  
som brandkadet er motiverede for at deltage  
og får et løft i selvværdet ved at lære de regler  
og det adfærdskodeks, der hører til arbejdet 
som brandmand.  Dette er de gennemgåen-
de positive konstateringer, der kan udledes 
af vores interview med de projektansvarlige.

Ligeledes er det en gennemgående konsta-
tering fra projektlederne, at det spiller en 
særlig positiv rolle, at det er brandvæsnet 
de unge tilknyttes. Det konstateres hos 
projektlederne, at brandvæsnet appellerer 
på en særlig identitetsskabende måde til de 
unge, så de føler et ejerskab til projektet. 

Sådan organiseres og gennemføres Ildflueprojektet i Greve

Projektleder fra Greve Brandvæsen og en kommunal projektleder fungerer som  
tovholdere på indsatsen. Derudover er der tilknyttet en projektgruppe med forskellige  
kommunale repræsentanter, der fungerer som sparringspartnere for projektlederne. Det 
faglige indhold i forløbet planlægges primært af brandvæsenet, mens den praktiske plan-
lægning, rekruttering o. lign. sker i fællesskab med projektlederne. 

Ildflueforløbene gennemføres på brandstationen af brandvæsenets instruktører og med-
arbejder fra Greve Kommunes gadeteam. Medarbejderen fra gadeteamet deltager fast i 
forløbet med henblik på at sikre et ”link” til boligområdet og de unge samt sikre en pædago-
gisk vinkel under forløbene. 

Et Ildflueforløb løber over fem dage i skoletiden og afsluttes med en opvisning for forældre, 
lærere og øvrige interessenter ved afslutning af forløbet.

(Kilde: Adam Petersen, projektleder i Greve Kommune)

Fælles logoer og              symboler skaber  

identitet og styrker        holdånden blandt  

kadetterne. Her ses logoet fra Slagelse Firebirds.



højt i Slagelses projekt er at møde til tiden, 
at tale ordentligt til hinanden, ikke at tillade 
mobning, hån eller lignende negativ adfærd.

Har projektet en afsmittende ef-
fekt på boligområdet?
De tidlige og meget foreløbige resultater 
med brandkadetterne i Roskilde indikerer, at 
der i boligområderne Æblehaven og Røn-
nebærparken er kommet et bredt kendskab 
blandt beboerne til, hvad projekt brandkadet 
handler om. Boligsocial medarbejder Jens 
Johansen, mener at projektet har en øjen-
synlig positiv afsmitning på de boligområder, 
som de unge rekrutteres fra.

”Projektet har givet noget positivt til 
flere familier i vores boligområder. I 
nogle tilfælde er der familier, som har 

fået et løft i selvtilliden. De er stolte over, 
at deres børn har været med og gennem-
ført projektet.

”Jeg tror, at den synlighed brandkadet-
terne har i området betyder, at flere af 
vores ældre beboere og mere udsatte 

beboere vil få et andet billede af de unge i 
boligområdet, når de kan se dem gå rundt 
med trøjer, hvor der står Roskilde Brand-
væsen på.

Jens Johansen
Boligsocial medarbejder, Boligselskabet Sjælland

I det hele taget er det en styrke ved pro-
jekterne, at de er lykkedes med at skabe en 
stor synlighed i lokalområdet. Det betyder 
meget, at man aktivt tænker i at få præsen-
teret brandkadetterne i det offentlige rum 
ved f.eks. øvelser og arrangementer, hvor 
brandkadetterne viser deres færdigheder 
ikke kun for deres forældre, men også for de 
øvrige beboere.

Et andet interessant spørgsmål er om pro-
jekterne på sigt kan bidrage til at få de del-
tagende unge i et uddannelsesforløb eller i 
beskæftigelse. Ser vi på projektet i Roskilde 
er der spæde tegn på, at projektet rummer 
et fremadrettet potentiale i forhold til at 
kunne skaffe fritidsjobs til de deltagende 
unge. I Roskildes tilfælde er der således fem 
brandkadetter fra det netop afsluttede 
hold 1, der som en del af deres deltagelse i 
indsatsen har fået et fritidsjob i bl.a. Kvickly, 

Herudover spiller den kultur, det regelsæt 
og de værdier, som brandvæsnet er forank-
ret på en vigtig rolle. Man skal som brand-
mand kunne stole på ens kollegaer og udvise 
en ansvarsfuld adfærd.

”Der er blevet opbygget langt bedre 
relationer mellem de unge og brand-
væsnet. Respekten vokser. De lærer 

om adfærdskodeks og værdier. Nogle af de 
grundlæggende værdier er disciplin, re-
spekt og mod. Brandvæsnet bliver rollemo-
deller for de unge.

Jan Funk Nielsen
Beredskabschef, Greve

Viceberedskabsinspektør Morten Nielsen og 
projektansvarlig for projektet i Roskilde kon-
staterer i relation til dette, at den særlige 
ånd omkring det at være brandmand skal 
udnyttes. Også den faste struktur er, ifølge 
Morten Nielsen, gavnlig for mange unge.

”Vi kan fange de unge med hele den ånd, 
der er forbundet med at være brand-
mand (…) der er ikke mange drenge, 

som ikke på et tidspunkt har haft lyst til at 
sidde i en stor rød brandbil.

”Den kontekst og meget forståelige 
ramme som beredskabet arbejder 
under er noget særligt. Der er en logik 

i det. Det er en fast struktur, der ikke er til 
diskussion og den ramme kan nogle ting. Vi 
tror på, at vi kan putte rigtig mange unge 
ind i den ramme.

Morten Nielsen
Viceberedskabsinspektør, Roskilde

Et element som fremhæves fra brandvæs-
net er, at de unge befinder sig godt med, at 
der opstilles en række klare spilleregler for, 
hvordan det er at indgå på en arbejdsplads. 

I Slagelse har man i den kontrakt eller rette-
re det aftalegrundlag, der er indgået mellem 
brandmænd og brandkadetter eksempelvis 
betonet vigtigheden af at have et sæt fæl-
les spilleregler, der gælder for såvel kadet-
terne som de brandmænd, som er tilknyttet 
projektet. Nøgleordene i aftalegrundlaget er, 
at man behandler hinanden ordentligt og re-
spektfuldt, og at det har en konsekvens, hvis 
man gentagende gange overtræder spille-
reglerne. Nogle af de spilleregler, der vægtes 

12 Brandkadet 
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nemførsel af projektet, men hvis man skal et 
spadestik dybere og kunne dokumentere på 
adfærd og sociale kompetencer, så er det 
væsentligt at udvikle en række indikatorer 
og anvende dem i projektet. På den måde 
lægges der et grundlag for at kunne do-
kumentere om, og hvordan brandkadetten 
udvikler sig såvel fagligt som personligt ved 
sin deltagelse i projektet.

I forhold til udfordringen om at kunne doku-
mentere mere dybdegående i forhold til mål-
gruppens udbytte og progressioner er det 
vurderingen, at der særligt er nyttig inspira-
tion at hente i det omfattende københavn-
ske brandkadetsprojekt.  

At der er særlig grund til at fremhæve 
København er, at man her måler på en række 
indikatorer, der netop kan være med til at 
vurdere resultaterne af brandkadettens 
medvirken i projektet og har fokus på pro-
gression i forhold til adfærd.  I København 
anvendes der et såkaldt brandkodeks, hvor 
man på den ene side måler om kadetten 
tilegner sig en række tekniske eller brand-
faglige kompetencer og på den anden side 
om de tilegner sig en række mere sociale 
kompetencer. 

Det interessante ved København er, at 
brandvæsnet har valgt at operere med 
nogle såkaldte kodeksmålinger. Mere præ-
cist opstiller man en række målepunkter på 
en brandkadetudvikling, hvor de unge moni-
toreres på en brandskole og i deres prak-
tikforløb. Brandkadetterne måles konkret 
på en skala fra 1-5 på deres personlige og 
faglige udvikling. De indikatorer der er valgt 
som målepunkter på personlig udvikling er: 
at give hånd og holde øjenkontakt, forstå en 
given information, udføre en given opgave, 
stille spørgsmål og udvise teamadfærd. Alle 
målepunkter som matcher brandmændenes 
kodeks. De brandfaglige færdigheder kan 
f.eks. være at kunne give førstehjælp eller 
kunne betjene en brandslange korrekt. 

I målepunkterne 1-5 betragtes 3 som the 
Golden Standard, som kadetterne forventes 
at opnå som score under deres grundfor-
løbsuddannelse. Konkret dækker de enkelte 
målepunkter over tilegnelsen af følgende 
færdigheder:

Føtex og i Boligselskabet Sjælland, mens en 
enkelt brandkadet er kommet med i kommu-
nens fritidspasordning. I alt 15 kadetter har 
været tilknyttet det første hold i Roskilde.

Gitte Bergmann fra jobcenteret i Roskilde 
Kommune og medlem af arbejdsgruppen for 
brandkadetsprojektet i Roskilde, mener det 
har stor betydning, at det er brandmanden, 
der er med den unge til samtale om et fri-
tidsjob, fordi han repræsenterer en myndig-
hedsfunktion.

”Det er vigtigt, at brandmanden er med 
til samtalen i forhold til et fritidsjob. 
Det har stor betydning, at en myndig-

hedsperson er med. Det virker overbevi-
sende, når man kommer med ud til en sådan 
samtale.

Gitte Bergmann
Jobkonsulent, Roskilde

I det københavnske projekt er det en mål-
sætning, at brandkadetterne kommer 
tættere på enten uddannelse eller arbejds-
markedet. Denne målsætning er tænkt ind i 
projektet på den måde, at brandkadetterne 
efter deres seks måneders brandkadet-
uddannelse optages som medlemmer af 
Ungdomsbrandkorpset og får mulighed for 
at søge et lønnet fritidsjob i brandvæsenet 
to timer om ugen i et halvt år. 

Projektleder i det københavnske brandka-
detsindsats Helle Aagot fremhæver, at de 
foreløbige erfaringer med at indgå i sam-
arbejder med boligsociale nøgleaktører 
omkring formidlingen af fritidsjobs til brand-
kadetterne efter forløbet er positive. Helle 
Aagot fremhæver her samarbejdet med 
KAB´ s fritidsjobkonsulenter som særligt 
frugtbart, der bl.a. har resulteret i et par 
fritidsjobs i Føtex.

Dokumentation og evaluering
En af de centrale udfordringer i evalueringen 
af projekter med børn og unge er, hvordan 
man kan opstille enkle og velvalgte indikato-
rer, der kan dokumentere progressioner hos 
deltagerne. Altså om de unge brandkadetter 
rykker sig i en positiv retning som et resul-
tat af at have deltaget i indsatsen. Det er 
vigtigt at slå fast, at det naturligvis har stor 
betydning at registrere fremmøde og gen-



deltagende skoler, og interessen blandt ele-
verne for at deltage er stor. Endelig frem-
hæves der et generelt stort engagement og 
lærevillighed blandt de unge, og de brand-
mænd som gennemfører mentorkurser har 
overordnet udvist et positivt engagement.

1. Kadetten udviser brandmandskodeks 
under gentagende anvisninger og vejled-
ninger,

2. Kadetten udviser brandmandskodeks med 
minimum eller lidt støtte og vejledning,

3. Kadetten udviser brandmandskodeks 
selvstændigt (the Golden Standard),

4. Kadetten udviser selvstændigt initiativ til 
at lære nyt og til at hjælpe andre færdig,

5. Kadetten kan instruere og vejlede andre 
brandkadetter.

Derudover bliver brandkadettens fremmøde 
registreret og ved afslutning af praktik-
forløb får hver brandkadet et vidnesbyrd. I 
vidnesbyrdet lægges der vægt på: brand-
kadettens punktlighed, faglighed, personlige 
engagement, personlige fremtræden og 
evne til at samarbejde. Alle indikatorer, der 
anvendes inden for praksiskulturen i brand-
væsnet.

Resultater fra projektet i København
Ser vi på de første resultater fra pilotfasen 
med projektet i København kan det over-
ordnet konstateres, at projektet har en høj 
gennemførselsprocent for deres hold 1 og 2 
(april-oktober 2011) på 92 pct. på grundfor-
løb og i praktikken, og at der helt generelt er 
positive erfaringer og resultater. 

Dette fremgår af et statuspapir fra Køben-
havns Brandvæsen (dec. 2012), der indeholder  
interessante kvalitative statusbetragtninger  
over projektet og statistisk på de brandfag-
lige færdigheder og den sociale udvikling hos  
brandkadetterne, og hvor det omtalte brand- 
kodeks med dets skala på 1-5 er anvendt.2

I gennemsnit ligger brandkadetterne for 
hold 1 ved opstarten af brandkadetuddan-
nelse på scoren 2,15 i forhold til de rela-
tionelle færdigheder (f.eks. at give hånd og 
holde øjenkontakt), mens gennemsnittet 
ved afslutningen af grundforløbet lå på 3,0. 
Nogenlunde samme udvikling gælder for de 
mere tekniske og brandfaglige færdigheder. 
Derudover mødes projektet positivt på de 
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2 Kilde: Brande og ildsjæle - Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps. Statuspapir, december 2011

Tabel 1. Eksempel på skema til dokumentation af 
brandkadetters udvikling

Målepunkt Start Slut Udvikling

Brandkodeks

Anvisning

Engagement

Forstå info

Give hånd

Stille spørgsmål

Team

Udføre ordre

Brandfaglighed

BC-udlægning

Bilbrand

Brandhane

Brandtrekanten

Finde rundt

Forgrener

Forklare materiel

Fædselsuheld

Førstehjælp

Gruppeopgave

Halskrave

HLR

Immobil

Kan alarmere

Kredsløb

Løfteteknik

Regler

Røgdykkerbane

Samle trykluft app.

Sikre ulykkessted

Spinalskader

Slukningsmiddel

Standse blødning

Stigerejsning

Eksemplet er hentet fra brandkadetsprojektet i Køben-
havn. Den enkelte kadets udvikling fra start til slut 
dokumenteres i forhold brandfaglig og adfærdskodeks 
på en skala fra 1 til 5. 
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og som først og fremmest kan bruges til at 
følge progressioner hos målgruppen og ad 
den vej styrke dokumentationspraksis i den 
enkelte indsats.  

Det kan ligeledes konstateres, at der er en 
udbredt interesse blandt børn og unge i 
at deltage i projekterne, og at den verden 
med klare regler og et klart forståeligt ad-
færdskodeks, som kendetegner brandvæs-
net, virker appellerende for de deltagende 
unge. Langt hovedparten af de unge gen-
nemfører således projekterne. I rekrutte-
ringsfasen har det været en positiv erfaring 
særligt i Roskildes og Fredensborgs tilfælde, 
at opsøgende medarbejdere fra kommunen 
og boligsociale medarbejde med et nøje lo-
kalkendskab til unge og familier i de udsatte 
boligområder har stået for rekrutteringen.

Hvis man skal pege på nogle områder, hvor 
projektet med fordel kan styrkes savnes der 
generelt et klarere fokus på, hvad der mere 
præcist er endemålet med projektet, da 
dette også vil skabe afklaring omkring, hvad 
det er for delresultater, man vil måle på 
undervejs i projektet.  

Endelig er det fremadrettet vigtigt at 
projekterne tænker en nøje kommunikati-
onsstrategi ind i projektet og er eksplicitte 
omkring baggrunden for projektets opstart. 
Ildspåsættelser og chikanerier er baggrun-
den for projekterne, men det kan konsta-
teres, at de unge som er med i projekterne 
ikke står for disse episoder. Det er således 
vigtigt, at man i projekterne fra starten får 
kommunikeret ud, at det ikke er et projekt 
for kriminelle unge, men at det er et rolle-
modelsprojekt for en blandet skare af unge 
i udsatte boligområder, som vil have gavn af 
at lære mere om mennesket bag uniformen 
og får tilegnet sig en række færdigheder 
som brandmand. 

Dokumentations- og evaluerings-
erfaringer fra Greve 
I Greve har man ligeledes opbygget en sy-
stematiseret dokumentationspraksis om-
kring brandkadetterne og ildfluerne. Efter 
hvert forløb mødes således projektledere og 
instruktører med henblik på at gennemføre 
en evaluering, der som oftest tager ud-
gangspunkt i konkrete oplevelser. Hensigten 
med dette er at få draget nytte af erfaringer 
undervejs og få justeret indsatsen mest hen-
sigtsmæssigt. De faser af indsatsen som der 
typisk tages udgangspunkt i er: planlægning, 
rekruttering, kursusdelen og opfølgning.

Dertil kommer, at instruktørerne fører 
logbog under forløbet, hvor der tages 
udgangspunkt i kadetternes udvikling på 
en række nøgleindikatorer, der har klare 
paralleller til det brandkodeks vi finder i den 
københavnske indsats. Nogle af de indika-
torer der registreres i logbøgerne i Greve-
projektet er foruden fremmødefrekvens bl.a. 
de unges evner til at samarbejde som et 
team og deres tilegnelse af brandvæsenets 
værdier og normer.

Fremadrettet er målet med indsatsen at 
måle mere skarpt på den individuelle brand-
kadets udvikling i forløbet og kunne styrke 
dokumentationspraksissen omkring konkrete 
og målbare parametre, der har betydning 
for den enkelte og for lokalområdet.

Konklusion og perspektivering
Det overordnede indtryk er, at de igangvæ-
rende projekter har høstet overvejende po-
sitive erfaringer med brandkadetsprojektet, 
og de har haft en god opstart. Der er stadig 
tale om et forholdsvis nyt projekt i en dansk 
sammenhæng, hvorfor det er for tidligt at 
konkludere noget klart og entydigt i forhold 
til de mere langsigtede resultater af pro-
jektet på målgruppe- og boligområdeniveau. 
Med den københavnske dokumentations-
praksis ligger der et fornuftigt og anvende-
ligt evalueringsværkstøj, der især kan bru-
ges til at få afdækket om de unge tilegner 
sig et adfærdskodeks og nogle brandfær-
digheder. Dette er en model, der med fordel 
kan anvendes og videreudvikles i nuværende 
og kommende projekter rundt om i landet, 
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Anbefalinger

Kommunikation

•	 Lav en pressestrategi for hvordan I vil håndtere presseomtale og mediedækning af indsatsen i de 
lokale medier, aviser mv. for at undgå uheldige stigmatiseringer af målgruppen i indsatsen.

•	 Vær proaktiv i jeres pressestrategi i forhold til, hvordan I ønsker projektet omtalt i medierne, og 

hvilket billede af brandkadetterne I ønsker at videreformidle.

Dokumentation og evaluering

•	 Lad jer inspirere af dokumentationspraksis i det københavnske brandkadetsprojekt, hvor man an-
vender et brandkodeks til at måle progressioner hos målgruppen.

•	 Opstil med inspiration i Københavns dokumentation en række indikatorer, der kan bruges til måle 
på, hvad brandkadetterne får ud at deltage i projektet og lav f.eks. logbog, hvor den enkelte brand-
kadets udviklingsforløb jævnligt noteres. 

•	 Anvend indikatorer der afspejler det adfærdskodeks og sociale spilleregler, der kendetegner ar-
bejdet som brandmand. Det kan f.eks. være at lytte efter og korrekt udføre en ordre eller at give 

håndtryk og hav øjenkontakt, når man hilser på ens kolleger.

Rekruttering

•	 Involvér fra projektets opstart boligsociale medarbejdere, klubber, foreninger og andre nøgleaktø-
rer fra de udsatte boligområder i rekrutteringen af de unge til projektet og indledende etablering 
af indsats. Det er afgørende for en vellykket rekruttering, at det er personer med et lokalt kend-
skab til de unge og deres forældre, som sørger for at få de unge med i projektet.

•	 Sørg for at forældreopbakningen er til stede. Hvis brandkadetterne skal gennemføre forløbet og 

fastholdes i hele projektperioden og få en positiv oplevelse, så er det vigtigt med forældrestøtte.

Organisering og samarbejde

•	 Hav boligorganisation og boligsociale medarbejdere med i projektets styre- eller arbejdsgruppe. 
Det er vigtigt både i forhold til rekrutteringen af de unge og i forhold til at sprede kendskabet om 
indsatsen i boligområdet.

•	 Sørg for i organiseringen af projektet at få skabt ejerskab om projektet på tværs af de kommunale 

forvaltninger og få involveret skole og SSP.

Samarbejde og relationer mellem brandmand og brandkadet

•	 Tænk i en supervisering i forhold til brandmændenes arbejde som mentor for brandkadetter. Erfa-
ringerne fra Roskilde viser, at SSP-konsulentens jævnlige pædagogiske vejledning af brandmæn-

dene spiller en vigtig rolle for at få afstemt samarbejdet mellem brandmand og kadet.

Opfølgning på projektet

•	 Hav en plan for hvordan man følger op på de brandkadetter, der har gennemført og afsluttet deres 
forløb. De relationer der kan skabes undervejs i projektet er vigtige at bygge videre på, således at 
kadetterne oplever, at projektet rækker videre og ikke pludselig ophører. En anbefaling fra pro-
jektet i Greve er, at det er vigtigt med opfølgning på et afsluttet projekt med eksempelvis fod-
boldturnering mellem kadetter og brandvæsen, inddragelse af kadetter som hjælpeinstruktører 
til efterfølgende ildflue- eller brandkadets-forløb. På den måde sikres en kontinuitet fra et hold 
kadetter til de næste hold.
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Tak til interviewpersoner
Notatet er baseret på interview med de hovedansvarlige i projekternes styre- og arbejdsgrup-
per i forbindelse med projektbesøg i Greve, København, Fredensborg Roskilde og Slagelse i 
efteråret 2011 og i starten af 2012.

Der skal lyde en særlig tak til nedenstående interviewpersoner, der hver især har bidraget med 
vigtig information, viden og erfaringer om brandkadetsprojekterne I Greve, København, Slagelse,  
Fredensborg og Roskilde. Desuden skal der lyde en stor tak til Helle Rabøl Hansen, lektor ved 
Aarhus Universitet, IUP, for udbytterig viden om det københavnske brandkadetsprojekt og for 
inspirerende udveksling af erfaringer med projektet som koncept og idé.

Adam Petersen Projektleder, Greve Kommune

Camilla Iisager Petersen Chefkonsulent, Social- og Sundhedssekretariatet i Roskilde Kommune

Daniel Weinreich Beredskabsinspektør, Slagelse Brand og Redning

Gitte Bergmann Jobkonsulent, Roskilde Jobcenter

Hanne Tjessem Projektleder, Ung Fredensborg

Helle Blak Institutionsleder, Ungdomslubben Rosenkildegården

Helle Rabøl Hansen Lektor, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik

Helle Aagot Projektleder, Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps 

Jan Funk Nielsen Beredskabschef, Greve Brandvæsen

Jens Johansen Boligsocial medarbejder, Boligselskabet Sjælland

Morten Nielsen Viceberedskabsinspektør og projektansvarlig, Roskilde Brandvæsen 

Ole Hansen SSP-konsulent, Roskilde Kommune

René Lind Integrationskoordinator og brandmand, Slagelse Brand og Redning

Søren Brydholm Viceberedskabschef, Københavns Brandvæsen

Torben Bang-Christensen Brandmandsinspektør og projektleder, Greve Brandvæsen og Brandkadet 2670


