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Social brandslukning
I Vejle visiteres skoletrætte unge til brandmandstræning. 
Det praktiske arbejde giver dem et selvværd, der smitter af på skolegangen. 
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Gennem ild 
og vand
I Vejle kan unge med be-
gyndende skoletræt-
hed, dårligt selvværd
eller unge i risiko for at
havne i kriminalitet blive
visiteret til at komme i
lære som brandmand.
Projektet ‘Gennem ild
og vand’ er et samar-
bejde mellem Vejle
Brandvæsen og SSP. 

[bag om ordet]
SSP – Lokalt samar-
bejde mellem skole,
socialforvaltning og
politi.

Fem unge mellem 13
og 16 år er udasede
efter næsten en uge
‘gennem ild og vand’,
som brandmandstræ-
ningen i Vejle kaldes.
De har lært første-
hjælp, brandslukning og frigø-
relse af fastklemte i biler, og de
har prøvet at røgdykke. De har
overnattet i barakkerne på Vejle
Brandvæsens øvelsesplads ved
Gudsø, og ingen har fået nok
søvn. Men selvom det har været
hårdt, er de enige om, at det er
sjovt.
“Det er rigtig fedt at gøre alle

de ting, man normalt ikke må –

brænde ting af og
smadre biler,” siger
Patrick Hansen Holm
på 13 år. 
Patrick er skole-

træt og har en del
sygefravær. Brand-

træningen giver ham det adre-
nalinsus, han ikke får i skolen,
og i det hele taget synes han, at
den fysiske aktivitet rykker.

Gode resultater
En evaluering af projektet slår
fast, at projektet med få midler
har opnået at vende udviklin-
gen for en række elever på vej
ned ad et socialt og uddannel-

sesmæssigt skråplan. Evaluerin-
gen viste dog også, at de positive
resultater aftog med tiden, og at
der er et behov for at fastholde
de unge i den gode udvikling. 
Vejle Brandvæsen har derfor

oprettet et egentlig ungdoms-
brandkorps med elever, der har
gennemgået brandmandstræ-
ningen ‘Gennem ild og vand’.
Patrick Hansen Holm kan
sammen med sine kammerater
starte på ungdomsbrandkorp-
set, når deres brandmandstræ-
ning er gennemført. H

mail@martinhammer.dk

“Den hårdeste dag var
den sjoveste. Man lærer
at høre efter. Det tror
jeg også, man kan bruge
i skolen. Og jeg har også
fået mange nye kam-
merater,” siger 13-årige
Patrick Hansen Holm.


