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Fællessekretariatet, som er organisationen bag brandkadetterne,
består af Boligselskabet Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen
og Bjerringbro Andelsboligforening. Brandkadetterne kommer fra
områderne Rødkærparken, Egeparken, Nørresøparken,
Houlkærvænget, Ellekonebakken, Houlkærparken og
Vestervang. Foto: Simon Thinggaard Hjortkjær

I brandvæsenet er det vigtigt, at der altid er styr på sagerne. Derfor handler det om at være grundig, når slangerne
skal rulles sammen igen. Foto: Simon Thinggaard Hjortkjær

Brandkadetter
til eksamen
foran 1000 børn

Det er syvende gang, der er 112-dag i Viborg. Dagen arrangeres
af politiet, brandvæsenet og Falck og sponseres af
Lions-klubberne. Foto: Preben Madsen

Brandkadetterne var efter deres opvisning med til at vise børnene,
hvordan man bruger en brandslange. Foto: Preben Madsen

De ældste børnehavebørn var i går samlet i Nordisk Park til
112-dag. Her så de blandt andet brandkadetterne vise,
hvad de har lært.
ALARM

Af Simon Thinggaard
Hjortkjær
simh@berlingskemedia.dkk

VIBORG: Slangen bliver rullet
ud, og alle melder »klar!«
Så bliver der tændt for
brandbilens pumpe, og vandet sprøjter ud.
Sabir Mohamed og Minna
Christensen er sammen med
12 andre unge mellem 13 og 17
år blevet brandkadetter. Det
fik de bevis på i går, da de foran cirka 1000 børnehavebørn
viste, hvordan brandfolk ruller en slange ud.
»Det var fedt at få lov til at vise, hvad vi har lært,« siger Minna Christensen.

»At være med i brandkadetterne har været en stor oplevelse, og vi har lært en masse
om brandslukning og førstehjælp. Og så har vi lært andre
mennesker at kende,« siger
hun.
Undervejs har brandkadetterne været nødt til at overskride nogle grænser. De har
blandt andet kravlet på stiger
og kravlet rundt i små, mørke
rum med røgdykkerudstyr
på.
»Man bliver bedre til at
samarbejde og til at snakke sammen. Hvis man ikke
snakker godt sammen, så er
der nogle af de ting, vi har lavet, der aldrig kan lykkes,« siger Sabir Mohamed.

Et særligt miljø
Efter opvisningen i Nordisk
Park i går fik brandkadetterne

deres diplom som bevis på, at
de har klaret strabadserne. De
har i en helt uge været i skolepraktik på brandstationen, og
i foråret har de så haft undervisning på Viborg Ungdomsskole og af og til på brandstationen.
Brandkadet-forløbet er et
boligsocialt projekt, som er
opstået som et samarbejde
mellem brandvæsenet, kommunen, ungdomsskolen og
boligforeningernes fællessekretariat.
»Brandvæsenet har et tydeligt kodeks og et tydeligt
værdisæt, som er let at være i.
Det, at man er en del af en kultur med så tydelige værdier,
kan gøre noget særligt for, at
de unge mennesker kan blive
selvstændige og stærke individer. De har helt sikkert fået en
masse ud af det,« siger Kristi-

na Winther Larsen, der er projektleder i Fællessekretariatet.
Brandinspektør Lars Erik
Leth mener også, at forløbet
har været vellykket.
»Jeg synes, det er gået rigtig
godt. De har levet sig godt ind
i det og givet den en skalle,« siger han og fortsætter:
»De har fundet ud af, hvad
der skal til, for at man kan følge sine håb og drømme. Det er
sådan noget som at møde til tiden, respekt, samarbejde og at
overholde aftaler. De har fået
nogle værktøjer, som er gode at have, hvis man vil klare
sig godt her i livet, og så er de i
stand til at hjælpe andre med
for eksempel førstehjælp«.
Nu, hvor de første brandkadetter har fået deres diplomer,
skal der rekrutteres kadetter
til næste år.

Efter et skuespil, hvor børnene ved at råbe højt var med til
at fortælle »alarmcentralen«, hvilken form for hjælp der
var brug for, havde børn og pædagoger mulighed for at gå
rundt og kigge på biler og udstyr. Foto: Preben Madsen
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Sabir Mohamed og Minna Christensen er to af de unge brandkadetter, der i går fik deres diplom. »Det har været en stor oplevelse. Man lærer både
andre og sig selv at kende,« siger Minna Christensen. Foto: Simon Thinggaard Hjortkjær

Med over 1000 børn var der behov
for tålmodighed og god køkultur.
Men så var der også mulighed for
at komme helt tæt på og endda ind
i bilerne. Foto: Preben Madsen
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Se flere billeder og video
fra 112-dagen i Nordisk Park
på vores hjemmeside

Man bliver bedre til at samarbejde og til at snakke sammen. Hvis man ikke snakker
godt sammen, så er der nogle af de ting, vi har lavet, der aldrig kan lykkes.

»

SABIR MOHAMED, nyuddannet brandkadet

