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AMU-kurser – kompetencer,
der bringer dig videre
AMU-kurser hos DBI er en nem og fleksibel måde
at få nye færdigheder, der specifikt er målrettet dit
arbejdsliv og dine behov. AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er uddannelse og efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra
private og offentlige virksomheder. Selvstændige,
ledige, elever, studerende og pensionister bosat i
Danmark kan ligeledes deltage i AMU-kurser. Det
gælder også personer med bopæl i Grønland eller
på Færøerne, som dog skal betale fuld pris.

DBI’S KARRIEREVEJE GIVER OVERBLIK
Få overblik over dine muligheder for uddannelse
med DBI’s Karriereveje. Her kan du se de kurser,
der passer til den karrierevej, du ønsker, og til de
behov, din arbejdsgiver har. Hvis du ønsker at opnå
en bestemt titel eller certificering, kan du se, nøjagtig hvordan du sammensætter dit kursusforløb.
Hvis du har et bestemt felt, du arbejder inden for, får
du forslag til, hvilke kurser du bør tage for at være
opdateret inden for dit felt.

AMU-kurser er korte kursusforløb, som kan tages
enkeltvis eller sammensættes efter lige netop dit
behov og dine ønsker.

Find vores karriereveje her:
brandogsikring.dk/kurser/karriereveje

Hos DBI udbyder vi mere end 20 forskellige AMUbrand- og sikringskurser, der alle giver dig en håndgribelig og anvendelig kombination af teori og praksis.
Alle AMU-kurser hos DBI er kompetencegivende.
De har til formål at dække faglærtes og ufaglærtes
behov for kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Sagt på en anden måde, kan du bruge dét,
du lærer på kurserne, direkte i dit daglige arbejde
bagefter. Af samme grund afholder vi den praktiske
del af kurserne i virkelighedstro øvelsesområder. Kurserne kan være nøglen til nye opgaver på din arbejdsplads og give helt nye jobmuligheder. De kan også
være et godt kort på hånden, hvis du har planer om at
komme videre med en erhvervsuddannelse.

OPTIMALE KURSUSFACILITETER – TÆT PÅ DIG
DBI har egne kursusfaciliteter i Hvidovre, Fredericia,
Frederikshavn samt Aarhus med topmoderne faciliteter med den seneste teknologi og lækre omgivelser. Vi tilbyder også at afholde udvalgte AMU-kurser
fysisk hos din virksomhed. Det rette kursus er med
andre ord aldrig langt fra dig.
Ønsker du at overnatte nær vores kursusfaciliteter,
har vi faste aftaler med de bedste hoteller i Danmark.
Også her yder staten tilskud.
Få indblik i alle vores AMU-kurser på:
brandogsikring.dk/kurser/amu-kurser
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AMU-sikringskurser
Her er den rækkefølge, vi anbefaler, du tager kurserne i: Start med Forkursus A samt B. Hvis du har
en elteknisk uddannelse, kan du undlade Forkursus
A, og starte med Forkursus B. Vælg derefter retning,
og gennemfør først kurserne på niveau 1 og derefter
niveau 2, samt evt. videregående specialkurser. Du
kan også gå direkte til projekteringskurserne.

Har du behov for at få genopfrisket din viden, kan du
tage et ajourføringskursus. Bemærk, at forkurserne
ikke bliver forældede, hvis du ønsker at gennemføre
en retning mere.

49667 Sikringsanlæg - grundlæggende AIA, TVO og ADK
Forkursus A Sikringsanlæg - Grundlæggende elteknik / 1 dag
Forkursus B Sikringsanlæg - Grundlæggende alarm og sikring / 1 dag

49676 TVO 1
TV-overvågning
grundlæggende / 4 dage

49677 TVO 2
TV-overvågning
Netværksbaseret / 3 dage

49678 TVO
TV-overvågning
Projektering / 3 dage

49668 AIA 1
Installation og design af
anlæg / 8 dage
49670 AIA
Videregående BUS- og
IP-baserede anlæg / 4 dage
49669 AIA
Videregående objekt- og
perimeterovervågning / 4 dage
49671 AIA
Projektering af
installationer / 3 dage

49673 Sikringsanlæg – IP-teknik / 2 dage

49672 Alarm, sikring og overvågning – ajourføring / 1 dag
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49674 ADK 1
Adgangskontrol installation
/ 4 dage

49675 ADK 2
Adgangskontrol
BUS- og IP-baserede anlæg
/ 4 dage

Forkursus A: Sikringsanlæg - grundlæggende elteknik
1 dag (49667A)
For deltageren uden elteknisk baggrund. Få styr på eltekniske begreber som Ohms lov, spændingsfald og installationskrav til kablinger.

Forkursus B: Sikringsanlæg - grundlæggende alarm og sikring
1 dag (49667B)
Deltageren lærer grundlæggende begreber og terminologi på alarm- og sikringsområdet.
Kurset klæder deltageren på til at fortsætte på AIA 1, ADK 1 og/eller TVO 1.

AIA 1: Design og installation af anlæg
8 dage (49668)
Deltageren lærer at designe og installere automatiske indbrudsalarmer. Kurset indgår i krav
til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til certificering af
AIA-virksomheder.
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AIA videregående: BUS- og IP-baserede anlæg
4 dage (49670)
Deltageren lærer at installere BUS- og IP-baserede anlæg. Kurset indgår i krav til virksomhedens
medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til certificering af AIA-virksomheder.

AIA videregående: Objekt- og perimeterovervågning
4 dage (49669)
Deltageren lærer at installere elektronisk perimeter- og objektovervågning. Kurset indgår i krav
til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til certificering af
AIA-virksomheder.

https://brandogsikring.dk/kurser/sikringskurser/aia-projektering-af-installationer/https://brandogsikring.dk/kurser/sikringskurser/aia-projektering-af-installationer/3 dage (49671)
Deltageren lærer at projektere en AIA-installation med tilhørende mekanisk sikring. Kurset indgår i krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til certificering af AIA-virksomheder.
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ADK 1: Adgangskontrol installation
4 dage (49674)
Deltageren lærer at installere et automatisk adgangskontrolanlæg (ADK). Kurset indgår i krav
til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til certificering af
ADK-virksomheder.

ADK 2: Adgangskontrol BUS- og IP-baserede anlæg
4 dage (49675)
Deltageren lærer at installere BUS- og IP-baserede adgangskontrolanlæg (ADK). Kurset indgår i
krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til certificering
af ADK-virksomheder.

TVO 1: TV-overvågning grundlæggende
4 dage (49676)
Deltageren lærer at installere TV-overvågningsanlæg (TVO). Kurset indgår i krav til virksomhedens
medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til certificering af TVO-virksomheder.

Side 8

TVO 2: TV-overvågning netværksbaseret
3 dage (49677)
Deltageren lærer at installere netværksbaserede TV-overvågningsanlæg (TVO). Kurset indgår i
krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til certificering
af TVO-virksomheder.

TVO: TV-overvågning projektering
3 dage (49678)
Deltageren lærer at projektere alle former for TV-overvågningsanlæg (TVO). Kurset indgår i krav
til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til certificering af
TVO-virksomheder.

Alarm, sikring og overvågning – ajourføring
1 dag (49672)
Deltageren bliver opdateret om aktuel regulering på alarm-, sikrings- og overvågningsområdet.
Dvs. at deltageren kan udføre almindeligt forekommende montøropgaver af alarmanlæg i overensstemmelse med gældende national og international lovgivning, branchestandarder og øvrige
relevante regler.
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Sikringsanlæg: IP-teknik
2 dage (49673)
Deltageren lærer at installere og servicere sikringsudstyr på et IP-netværk. Dvs. at deltageren
får grundlæggende forståelse for netværk og netværkssikkerhed og har viden om netværksudstyr, der anvendes i alarm-, sikrings- og overvågningsanlæg på en sikker og ansvarlig måde.

Arbejde på eller nær spænding – introduktion
0,5 dag (48080)
Deltageren lærer at finde de korrekte retningslinjer til brug for arbejde under spænding, så
arbejdet kan foretages sikkert og efter gældende regler.

Arbejde på eller nær spænding – ajourføring og førstehjælp
1 dag (48567)
Deltageren lærer at vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter i arbejde under spænding, samt
hvor regler og retningslinjer kan findes. Yderligere læres der om førstehjælp ved el-ulykker.
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AMU-brandkurser
Her kan du se det kursusforløb, vi anbefaler, du
følger. Tag først Brand: Tætning af installationsgennemføringer, gennemfør derefter Brand 1 og
efterfølgende Brand 2, og vælg til sidst et eller flere
specialiseringskurser.

Forberedelseskursus
49660 Brand: Tætning af installationsgennemføringer
/ 1 dag

Grundlæggende
49661 Brand 1: Enkeltstående brandinstallationer
/ 4 dage

Specialiseringskursus
installation
49663 Brand - Installation
af brandventilationsanlæg
/ 2 dage
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Specialiseringskursus
49664 Brand - tone/
talevarslingsanlæg
/ 2 dage

Videregående
49662 Brand 2: ABA og andre integrerede brandanlæg
/ 5 dage

Specialiseringskursus
49665 Brand - projektering
af automatiske brandanlæg
/ 5 dage

Specialiseringskursus
49666 Nød-, flugt- og
panikbelysning
/ 1 dag

Forberedelseskursus: Tætning af installationsgennemføringer
1 dag (49660)
Deltageren lærer at udføre brandtætninger af alle former for installationsgennemføringer i
brandadskillelser. Dvs. at deltageren får kendskab til forskellige former for brand- og røgadskillende bygningskonstruktioner samt gældende funktionskrav i Bygningsreglementet.

Brand 1: Enkeltstående brandtekniske installationer
4 dage (49661)
Deltageren lærer at udføre mindre og enkeltstående brandtekniske installationer (passive og
aktive). Kurset indgår som godkendt uddannelse til at blive anerkendt som kvalificeret montør, jf.
DBI-retningslinje 001.

Brand 2: ABA og integrerede brandanlæg
5 dage (49662)
Deltageren lærer at udføre alle typer brandtekniske installationer på større og integrerede
anlæg. Kurset indgår som godkendt uddannelse til at blive anerkendt som kvalificeret montør, jf.
DBI-retningslinje 001.
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Specialiseringskursus: Brand - projektering af automatiske brandanlæg
5 dage (49665)
Deltageren lærer at projektere mindre og mellemstore automatiske brandalarmanlæg (ABA). Dvs.
at deltageren kan vurdere og anvende projekteringsgrundlag for ABA på baggrund af viden om
gældende regler og standarder, herunder Bygningsreglementet med tilhørende vejledninger, retningslinjer og forskrifter.

Specialiseringskursus: Brand - installation af brandventilationsanlæg
2 dage (49663)
Deltageren lærer at installere automatiske brandventilationsanlæg. Dvs. at deltageren får kendskab til termisk (naturlig) brandventilation, mekanisk brandventilation, automatisk tryksætningsanlæg, røgudluftning, betjening og idriftsættelse af et brandventilationsanlæg.

Specialiseringskursus: Nød-, flugt- og panikbelysning
1 dag (49666)
Deltageren lærer at installere og kontrollere nødbelysning. Dvs. at deltageren får viden om kabeltyper og materiel samt kan vælge egnet udstyr til en given installation. Det er muligt at tage
kurset (modsat de øvrige specialeringskurser) uden først at deltage på brand 1 og 2.
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Specialiseringskursus: Brand – tone- og talevarsling
2 dage (49664)
Deltageren lærer at installere tone- og talevarslingsanlæg til brand. Dvs. at deltageren får kendskab til grundlæggende tekniske begreber og gældende regler om tone- og talevarslingsanlæg til
brand.

Varmt arbejde: Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj
1 dag (45141)
Deltageren lærer at vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af
bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre
brand på arbejdsstedet. Der udstedes efter bestået kursus et DBI-certifikat, der gælder i 5 år.

Varmt arbejde: Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
1 dag (45140)
Deltageren lærer at vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af
tagdækningsopgaver, der afgiver flammer eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet. Der udstedes efter bestået kursus et DBI-certifikat, der gælder i 5 år.
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FAQ
HVORDAN TILMELDER MAN SIG?
Når du har fundet kurset på vores hjemmeside, klikker du på tilmeld ud for den ønskede dato. Er du i arbejde, bliver du ved tilmelding automatisk dirigeret
over på voksenuddannelse.dk, hvor du gennemfører
tilmeldingen. Bemærk, at du skal bruge virksomhedens NemID og dit CPR-nummer.
Er du ledig, gennemfører du hele tilmeldingsproceduren på vores hjemmeside. Vi fremsender et dokument,
du skal få godkendt af Jobcentret inden kursusstart.
Du kan tilmelde dig på:
brandogsikring.dk/kurser/amu-kurser
HVEM KAN DELTAGE PÅ AMU-KURSER?
Alle med fast bopæl eller arbejde i Danmark. Det
gælder også personer med bopæl i Grønland eller på
Færøerne, som dog skal betale fuld pris. Kurserne
er målrettet faglærte og ufaglærte medarbejdere fra
private og offentlige virksomheder. Ledige, selvstændige, elever, studerende og pensionister kan
også deltage.
HVEM KAN FÅ VEU-GODTGØRELSE?
Du kan søge om VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Du
kan kan søge om VEU-godtgørelse svarende til 100%
af dagpengesatsen (2022). Når du tilmelder dig på
voksenuddannelse.dk får du automatisk mulighed
for at søge VEU-godtgørelse.
HVEM KAN FÅ BEFORDRINGSTILSKUD?
Har du ret til VEU-godtgørelse, og har du over 24 km
mellem din bopæl og uddannelsesstedet (t/r), kan du
få tilskud til transport.
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For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du:
/ V
 ære i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Status på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du betragtes som
værende i arbejde.
/ Ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende.
/ V
 ære ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt
dansk lovgivning.
/ Have et gyldigt CPR-nummer.
HVORDAN MELDER MAN AFBUD?
Hvis du bliver syg eller på anden måde forhindret i
at deltage, skal det meddeles skriftligt til
kursus@brandogsikring.dk inden kursusstart. Ved
udeblivelse uden varsling opkræves et gebyr på kr.
2.500,- pr. person.
SKAL FLERE MEDARBEJDERE PÅ SAMME KURSUS?
Hvis mange medarbejdere i din virksomhed skal
have det samme kursus, er virksomhedsforlagt
undervisning en rigtig god, fleksibel løsning. Det vil
sige, at vi afholder kurset fysisk hos din virksomhed og har fokus på brand- og sikringsforhold i lige
præcis din virksomhed. Det gør det langt nemmere
for den enkelte medarbejder at deltage, og samtidig
undgås unødig spildtid i forbindelse med transport.
Kontakt os og hør nærmere på tlf. 36 34 90 00 eller
kursus@brandogsikring.dk
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Kontakt & info
KONTAKT OS
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har
spørgsmål.
kursus@brandogsikring.dk
Tlf. 36 34 90 00
DBI’S KURSUSFACILITETER
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Strevelinsvej 4, 7000 Fredericia
Baldersvej 9, 9900 Frederikshavn
Runetoften 16, 8210 Aarhus V
ET BREDT UDVALG AF KURSER
DBI udbyder mange andre kurser end AMU-kurser
inden for både brand og sikring.
Har du f.eks. brug for viden om Bygningsreglementets brandforhold, indbrudssikring eller noget helt
tredje, så har vi et bredt udbud.

SKAB TRYGHED MED SKILTE
Hvad enten det er brand-, advarsels-, forbuds-,
påbudsskilte eller lignende, er skilte en god investering, da de er med til at skabe tryghed. Derudover
er der generelle påbud om skiltning opstillet af de
lokale brandmyndigheder og Arbejdstilsynet, som
der skal tages hensyn til.
Køb skilte i vores webshop: brandogsikring.dk/skilte
HOLD DIG OPDATERET OM BRAND OG SIKRING
Tilmeld dig DBI’s nyhedsbrev og modtag inspirerende og aktuelle artikler, cases, events, kurser
og opdateringer på vores projekter – direkte i din
indbakke.
Tilmeld nyhedsbrev: brandogsikring.dk/e-news

Find alle vores aktuelle kurser her:
brandogsikring.dk/kurser
PUBLIKATIONER
Hos DBI vil vi gerne hjælpe virksomheder med at opnå
et så højt sikkerhedsniveau som muligt. Derfor deler
vi vores faglige viden og ekspertise i en række håndbøger, retningslinjer og vejledninger, der går i dybden
med specifikke områder inden for brand og sikring.
Find alle vores publikationer:
brandogsikring.dk/udgivelser
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Vi hjælper ambitiøse virksomheder med brand
og sikring, og vi sætter de nye standarder.

