
AGU KORPS er for dig der ønsker undervisning rettet 
imod uddannelser indenfor beredskabsområdet: 

• Ambulancebehandler

• Politi

• Brandmand

• Livredder

• Gadeplansmedarbejder

• Samarit

• Fængselsbetjent

• Militær



AGU KORPS

KORPS henvender sig også til uddannelser indenfor pædagogik og omsorg:

• SOSU

• PAU

• pædagog



Forløbsstruktur
Hvert af de 8 forløb løber over ca. fire uger inkl. aflevering og fernisering af produkter som 
afslutning.

• 1.uge: Intro oplæg / research

Portfolio: artikler, interviews, videoer, nyheder, overblik over aktører, statistik og 
beregninger, mm.

• 2.uge: Besøg hos aktør

Portfolio: forberedelse af besøg m. spørgsmål, opgaver mm.

• 3.uge: Bearbejdelse af information

Portfolio: skriftlige afleveringer, mm.

• 4.uge: Udstilling/aflevering af produkt og evaluering

Portfolio: Genretekster, kampagne, borger undersøgelse, fotoudstilling mm.



Livredder

Vandet omkring Danmark har altid spillet en stor rolle for vores 
samfund. Det blå Danmark er en af vores største arbejdspladser og får 
stadig flere og flere fritidsbrugere.  

Vi skal tage et kig på, hvordan livredderne ved de danske strande 
passer på os, og hvilke teknikker og udstyr de bruger – både i og ude af 
vandet!

• Besøg: Amager Strandpark Livreddere

• Fokus: livredderprøve, krisehåndtering, samarbejde og førstehjælp



Brandmand

Brandmand, et forholdsvis farligt job, som kræver et højt niveau af 
samarbejde og tillid. 

Hvordan forbereder brandmænd sig til disse farlige opgaver? Og hvad 
kræver dette job fysisk og mentalt? 

Vi skal kigge på brandmænds hverdag, træning og opgaver.

• Besøg: Frederiksberg Brandstation

• Fokus: Røgdykkerbane, brandslukning, førstehjælp, samarbejde, tillid 
og krisehåndtering



Ambulancebehandler

En anden af den danske velfærdssamfund vigtige opgaver er at rykke ud 
tilskadekomne eller syge borgere og hurtigt være i stand til at vurdere 
en patients tilstand og opstarte behandling på ulykkesstedet eller i 
ambulancen.

• Besøg: Cases, interviews

• Fokus: Kommunikation, konflikthåndtering, livredning og anatomi



Pleje- og pædagogisk personale

En af velfærdssamfundets fineste opgaver er at sikre pleje til de 
borgere, der har brug for det, fx ældre, handicappede og andre, der kan 
have svært ved at klare sig uden hjælp. Vi tager et kig på plejesektoren 
og de opgaver plejerne løser.

• Besøg: Rollespil og SOSU skolen, Gadeplansmedarbejdere

• Fokus: Sundhed, omsorg, kommunikation og rapportering



Fængselsbetjent

Kriminalforsorgen håndterer de domme, der omhandler fængsel, 
fodlænkeafsoning, samfundstjeneste og tilsyn. Vi kigger på 
fængselsbetjentens arbejde med de indsatte. 

Opgaven er at sikre staffen fuldbyrdes, og samtidig motivere de indsatte til et 
liv uden kriminalitet.

Det kræver også et samarbejde med civile kollegaer socialrådgivere, lærere, 
behandlere og sundhedspersonale samt uniformerede kollegaer.

• Besøg: Kriminalforsorgen, fængselsbetjent og rekrutteringsmedarbejdere

• Fokus: Socialiseringsprocesser, konflikthåndtering og mægling



Dansk, PASE, Identitet og Medborgerskab.

Emne: Fængselsvagt

Teori om primær og sekundær socialisering og identitetsudvikling.

Undersøge uddannelsen, krav og arbejdsopgaver.

Se og læse personlige beretninger portrætartikel Mønsterborgeren, Video med 
Aydin Soei, Kortfilm Daimi og Helium, novellerne Osvald og Rosa og Er jeg min 
broders vogter.

Besøg af Lars fra Kriminalforsorgen.

Skriftlig fremstilling: Debatindlæg, analyse af portrætartikel, novelle og kortfilm.

Præsentation, feedback og evaluering.



Lille film

• https://fguhovedstaden.dk/korps/

https://fguhovedstaden.dk/wp-
content/uploads/2022/05/afsnit-17.mp4

https://fguhovedstaden.dk/korps/
https://fguhovedstaden.dk/wp-content/uploads/2022/05/afsnit-17.mp4



