
Utsendelsen viser mottageren hvordan man med enkle grep kan gjøre noe mer brannsikkert. Og den gjør det uten  
å skremme eller belære. Vi sendte ut en tilsynelatende vanlig fyrstikkesker hvor selve fyrstikkene manglet svovel.  
Ved nærmere ettersyn kunne man også se at dette ikke var Nitedals Hjelpestikker, men våre egendesignede  
Brannsikre Fyrstikker. På baksiden stod budskapet om at: enkle grep kan gjøre en bedrift mer brannsikker. Videre  
var det en oppfordring til å melde seg på brannvernlederkurs hvor man lærer hvordan dette kan gjøres i en bedrift. 
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Velkommen til brannvernlederkurs

Brannvernforeningen er Norges største arrangør av brannvernlederkurs. Hensikten 
med kurset er å lære deg, kort fortalt, hvordan du kan hindre at brann oppstår, og 
hvordan du opptrer korrekt hvis uhellet skulle være ute. Hvert år mister rundt 
60 mennesker livet som følge av brann og hele 4 milliarder i verdier går opp i røyk. 
Meld deg på kurs og lær deg de grunnleggende ferdighetene som kan gjøre din 
virksomhet tryggere for deg og dine kollegaer.

Kursets innhold
Lær å vurdere brannverntiltakene ved din virksomhet og få en grundig innføring i 
fore byggende brannvern som kan gjøre virksomheten din tryggere. Du vil også lære å 
motivere de ansatte til å følge opp forebyggende tiltak og beholde en positiv holdning til 
brannvern. I tillegg gir kurset en innføring i branntekniske lover og forskrifter, med vekt 
på HMS- og forebyggendeforskriften.

Krav til brannvernleder
Som brannvernleder skal du sørge for at virksomheten du jobber i oppfyller tekniske 
og organisatoriske krav i brannforskriftene.  Vårt brannvernlederkurs gir deg en grundig 
innføring i hvilke tiltak virksomheten må gjennomføre for å tilfredsstille kravene.

For å melde deg på brannvernlederkurs kan du besøke www.brannvernforeningen.no, 
ringe oss på tlf. 23 15 71 00 eller sende e-post til kurs@brannvernforeningen.no

Brannvernlederkurs første halvår 2009:
Oslo  20. – 22. januar Bergen   31. mars – 02. april
Stavanger  03. – 05. februar Gardermoen  21. – 23. april
Harstad   10. – 12. februar Trondheim   05. – 07. mai
Førde  24. – 26. februar Alta   26. – 28. mai
Skien    10. – 12. mars Oslo    09. – 11. juni 
Oslo  24. – 26. mars

Vi håper å se deg på et av våre kurs!

Med vennlig hilsen
NORSK BRANNVERNFORENING

Narve Helle
Fagansvarlig kurs

 


