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VIBORG 05
Brandinspektør Lars Erik
Møller Leth (t.v.),
beredskabsassistent Folmer
Frederiksen og
beredskabsmester Egon
Jeppesen har med
entusiasme kastet sig ud i
brandkadet-uddannelsen.
Foto: Preben Madsen

Vi arbejder med
de unge ud fra
de principper, vi som
brandfolk har. De
handler om respekt,
mod og disciplin.

»

LARS ERIK MØLLER LETH,
brandinspektør

Kadetter med bundtræk
30 teenagere fra Viborg kan kalde sig brandkadetter. Unge med et solidt bundtræk hjulpet
på vej af engagerede brandfolk. 16 får plads igen næste år, men så slipper pengene også op,
med mindre andre altså kommer til lommerne...
UNGE

Af Ole Bjærge
oleb@berlingskemedia.dk

VIBORG: Ja, undskyld omskrivningen af talemåden,
men der kan godt gå røg af en
brand uden ild.
I hvert fald har problemerne med unge og hærværk i almene boligområder i Viborg
været til at overskue, hvis
man sammenligner med andre byer, men derfor kan man
jo godt tage ved lære, og forebyggelse er jo også at foretrække frem for helbredelse.
Cirka dette er baggrunden
for uddannelsen af brandkadetter, som i en årrække
har været kendt i andre byer
- blandt andet i Roskilde og
Greve, hvor brandinspektør
Lars Erik Møller Leth fra Viborg Brandvæsen hentede inspiration, inden han sammen
med en lille håndfuld brandfolk fra Viborg strikkede en lokal uddannelse sammen.
For få uger siden slutte-

de det andet hold. Det første
sprang ud for et år siden.
»Vi arbejder med de unge
ud fra de principper, vi som
brandfolk har. De handler
om respekt, mod og disciplin.
De unge har udfordringer på
mange måder, men vores erfaring er, at de meget hurtigt
får selvtillid og tager ansvar,«
siger brandinspektør Lars Erik
Møller Leth.

Principper virker
Han får opbakning til sine
synspunkter fra beredskabsmester Egon Jeppesen, der var
en af de fire fra stationen i Viborg, som bød sig til, da der var
bud efter frivillige.
»Vi kan se, at vore principper virker. Vi havde blandt andet en muslimsk pige, der gik
med tørklæde. Vi skulle have
hende i en røgdykkerdragt,
og vi tænkte godt nok meget
på, hvordan det ville spænde
af. Det gik fantastisk, og bagefter spurgte pigens mor os
om, hvad vi dog havde gjort
ved hende, for nu var hun en
helt anden med meget mere
selvtillid,« fortæller Egon Jeppesen.

≤FAKTA

Uddannelsen retter sig mod
unge fra ottende og niende
klasser i en række almene boligområder i Viborg.

BRANDKADETTER
{Brandkadet-forløbet er
et projekt, der er blevet til
i et samarbejde mellem
Viborg Brandvæsen,
Viborg Kommune,
Viborg Ungdomsskole
og Fællessekretariatet.
Det henvender sig til
de 13-17-årige, der bor
i et af boligområderne
Houlkærvænget,
Houlkærparken,
Nørresøparken,
Rødkærparken, Egeparken,
Vestervang eller
Ellekonebakken.

Forebyggelse

Viborg Brandvæsen vil gerne fortsætte uddannelsen af
brandkadetter. Brandinspektør Lars Erik Møller Leth vil gøre sit.

{Forløbet består blandt
andet af 37 timers praktik
på Viborg Brandstation,
hvor brandkadetterne
lærer om lettere
brandslukning, røgdykning,
redning i et miljø, der
er båret af værdi som
samarbejde, tillid, ansvar
og disciplin.
.

Beredskabsmester Egon Jeppesen har fået en bunke gode
oplevelser i arbejdet med de unge.

Det har været lidt af en opgave at få fat i dem, men ihærdigt
benarbejde på blandt andet
skolerne har hjulpet godt til.
»Vi vil gerne, at brandkadetterne bliver en slags ambassadører. Viser det gode eksempel. Selvom problemer med
hærværk og containerafbrændinger i Viborg er små,
mener vi, at forebyggelse bare
gør statistikken endnu bedre,«
siger Lars Erik Møller Leth.
Viborg Brandvæsen håber, at der kan findes penge til
at fortsætte uddannelsen af
brandkadetter, når tilskuddet
fra Boligselskabernes Fællessekretariat falder bort i 2017.
På landsplan har de kommunale beredskabschefer
dannet Brandkadetter i Danmark finansieret af Trygfonden. Formålet er blandt andet
at styrke de unges deltagelse i
deres lokalmiljø og bygge bro
mellem de unge og brand- og
redningspersonel.

