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Retningslinjer for uddannelse, certificering og
vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører
Uddannelsens formål m.v.
Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse med disse retningslinjer.
Målgruppen er personer, der skal virke som førstehjælpsinstruktør i Danmark, og gennemføre førstehjælpsuddannelse jævnfør Dansk Førstehjælpsråds retningslinier.
Formålet med uddannelsen er, at give instruktøraspiranten den viden, de færdigheder og holdninger, der er nødvendige, for at kunne gennemføre førstehjælpsuddannelse jævnfør rådets retningslinier.
Uddannelsens længde er mindst 74 timer ekskl. instruktøraspiranten egen forberedelse.
Instruktøraspiranten må påregne, at der skal anvendes en væsentlig forberedelsestid uden for den
fastlagte timeplan.
Forudsætninger:
Ved påbegyndelse af instruktøruddannelsen skal instruktøraspiranten have gennemført førstehjælpsuddannelsen Førstehjælper med særligt ansvar jævnfør rådets uddannelsesplaner eller
dokumenteret tilsvarende førstehjælpsuddannelse, samt være i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning.
Inden uddannelsesstart skal medlemsorganisationen på baggrund af dokumentation eller andet
vurdere at instruktøraspiranten har de fornødne pædagogiske forudsætninger for at tilrettelægge,
gennemføre og evaluere undervisning til at kunne bestå uddannelsen. Vurderes de pædagogiske
forudsætninger som værende på et ikke tilstrækkeligt niveau, kan medlemsorganisationen
tilbyde/anvise instruktøraspiranten supplerende pædagogisk uddannelse, alternativt give afslag på
sin ansøgning.
Deltagerforudsætninger på det pædagogiske område er som minimum, at:
Være i stand til og have erfaring med at kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning ud fra beskrevne uddannelses- og undervisningsmål, herunder:
- Tilrettelægge sin undervisning ud fra beskrevne mål, bevidste valg mellem undervisningsprincipper, undervisningsmetoder og tilgængelige undervisningshjælpemidler samt ud fra sammensætningen i deltagergruppen.
- Udarbejde sin egen skriftlige plan for den efterfølgende gennemførelse af sin undervisning,
herunder forberede og klargøre undervisningslokaliteter og undervisningshjælpemidler.
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Anvende undervisningsprincipper, undervisningsmetoder og undervisningshjælpemidler i gennemførelsen af sin undervisning i overensstemmelse med sin udarbejdede plan, sammensætningen i deltagergruppen og udviklingen i undervisningssituationen.
Hvorledes man som underviser kan aktivere, motivere og støtte op om den enkelte deltagers
indlæring.
Kunne gøre brug af og vælge hensigtsmæssig underviseradfærd undervejs i undervisningsforløbet, for at understøtte og fremme den enkelte deltagers indlæring.
Kunne gøre brug af og vælge hensigtsmæssigt kropssprog og kommunikation undervejs i undervisningsforløbet, for at understøtte og fremme den enkelte deltagers indlæring.
Evaluerer sin undervisning i forhold til de beskrevne udannelses- og undervisningsmål, egen tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, samt deltagernes udbytte af og tilbagemelding på undervisningen.
På baggrund af evalueringen kunne foretage hensigtsmæssige og udviklende tiltage i sin fremtidige tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning

Ovenstående kan opnås gennem voksenpædagogisk grundkursus eller tilsvarende.

Mål og indhold
Ved uddannelsens afslutning skal deltageren have tilegnet sig den førstehjælpsfaglige og førstehjælpspædagogiske viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at kunne
tilrettelægge, gennemføre og evaluere førstehjælpsundervisning jævnfør Dansk Førstehjælpsråds
uddannelsesplan Uddannelse af førstehjælpsinstruktører.
Det eksamensmæssige pensum på instruktøruddannelsen, skal over for deltageren være synliggjort. Pensum udgør overordnet det stofområde og de undervisningsmaterialer på instruktøruddannelsen, der sætter deltageren i stand til at undervise i alle rådets førstehjælpsmoduler jf. disses uddannelsesplaner.

Eksamen/certificering og bevis
Eksamen/certificeringen gennemføres jævnfør nedenstående retningslinjer med deltagelse af én
censor pr. eksaminator. Censor rekvireres ud fra rådets censorliste.
Ved manglende beståelse har medlemsorganisationen mulighed for at tilbyde deltageren reeksamination. Reeksaminationen gennemføres som en ordinær eksamen jf. pkt. 5 i disse retningslinjer,
og skal tilbydes snarest muligt, dog senest indenfor 12 måneder. med trækning af nyt eksamensspørgsmål, og tilbydes snarest det er muligt. Bestås reeksaminationen ikke, skal der gennemføres
en ny instruktøruddannelse før deltageren kan indstilles til eksamen igen.
Bevis for gennemført og bestået kursus udstedes via Dansk Førstehjælpsråds bevissystem. Det er
instruktørens ansvar, at opbevare sine kursusbeviser.
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Vedligeholdelse af kompetence
Kompetence til at gennemføre førstehjælpsuddannelse jævnfør rådets retningslinier skal vedligeholdes minimum hvert femte år. Kompetencen skal vedligeholdes ved gennemførelse af et vedligeholdelseskursus, hvor minimumsindhold og -varighed er fastsat af Dansk Førstehjælpsråd.
Herudover skal der ske nødvendig opdatering i forbindelse med implementering af nye guidelines.

Andre bestemmelser
Nærværende retningslinjer for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører, der kan gennemføre førstehjælpsuddannelse jævnfør rådets retningslinier, omhandler ikke
medlemsorganisationers gennemførelse af egne/organisationsspecifikke temadage/-kurser, orienteringsdage/-kurser, vedligeholdelsesdage/-kurser og lignende aktiviteter.

Ikrafttrædelse og revision
Nærværende retningslinjer for uddannelse, certificering, opdatering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører, der gennemfører førstehjælpsuddannelsen jævnfør Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer implementeres i medlemsorganisationernes så hurtigt som muligt.
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