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Vejledende krav til lokaler:
EUD – Sikkerhedsvagt
AMU – Grundlæggende vagt
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Lokalernes formål
Teori- og praktiklokalernes indretning skal opfylde mange funktioner i den teoretiske og praktiske
undervisning. Den teoretiske og praktiske undervisning kræver teori- og praktiklokaler, der kan
opfylde mange funktioner.
Lokalerne skal have en sammenhæng, så man kan fornemme man er på en afdeling for vagt,
og man kan bruge gangareal til udstillinger, billeder m.m.

Lokalerne anvendes til:









Undervisning og instruktioner i brugen af tyverianlæg og diverse udstyr.
Praktiske vagtøvelser, afprøvninger og vurderinger af betjeningen af udstyret.
Trænings øvelser til betjening af tyverialarmer. Dette kræver mange forskellige anlæg, for
at give deltagerne et bredere kendskab til anlæggene.
Gruppearbejde.
Opbevaring af forskellige typer alarmpaneler, adgangskontrol, videooptagelser fra kamera,
betjening af optagelserne, der skal placeres, så det er let tilgængeligt. Det ville være
ønskeligt at man kan aflåse området med alarmpaneler, eksempelvis med rullegitre
(mekanisk sikring).
Opbevaring af andet udstyr.
Praktiske ronderingsøvelser på f.eks. følgende områder: kontor, bad og toilet, køkken,
hotelværelse, kælder, udenoms arealer på skolen.

Beskrivelse af undervisningslokaler og faciliteter
Teorilokale
Et teorilokale til den teoretiske undervisning ca. 70 m² pr lokale.
Der skal være
 Vinduer og godt lys inkl. tavlelys i lokalet
 Udluftning
 Faste og lydisolerede vægge i lokalerne, da der skal afholdes alarmbetjenings, alarm
betjenings og fejlarms, praktiske øvelser/afprøvninger.
 Borde – gerne på hjul, så der kan etableres fleksible undervisningsformer og møbleringer,
der understøtter optimal ergonomi- instruktion.
 Indstillelige kontorstole.

Undervisningsudstyr i lokalet:
Pc’er til læreren, projektor og fastmonterede højtalere, adgang til internet og smartboards, og
flipoverstativ.
Der skal endvidere være adgang til en pc, tablet eller ipad til hver elev.
Adgang til internettet og relevante undervisningsprogrammer.
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Grupperum
Til gruppearbejde er det nødvendigt med mindst 2 grupperum pr. klasse.
Lokalerne skal være mindst 20 m2 og med gode fysiske rammer: borde, stole, arbejdslys, og
afskærmning (støj).
Grupperummene skal også kunne anvendes til praktiske vagtøvelser.

Depot
Der skal være et aflåst depot på min. 20 m2

Praktiklokalet/lokalerne
Praktiklokalet/lokalerne skal være minimum 150 m² tilsammen. Hvor man kan lave alle former for
tyverialarm betjening samt betjening af overvågnings- kamera som er tilsluttet et system som kan
administrerer flere kamera på en gang.

Praktiklokalets opbevaringsfaciliteter




Aflåselige skabe med hylder til redskaber
Reoler med hylder til udstyr
Rulleborde

Praktiklokalets træningsfaciliteter
Der skal være til, at kunne benytte kælder, kontorer, toiletter, lager faciliteter, receptioner,
omklædningsrum og mødelokaler
Hvor der skal kunne udføres:
Ronderinger, alarmkørsel, fastvagt og servicevagt.
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Krav til arealstørrelser
Dette er kravene til lokaler til EUD Sikkerhedsvagt og AMU vagt.

Lokaler/faciliteter EUD sikkerhedsvagt og
AMU Vagt/Sikkerhed

Størrelse:

1 teorilokaler
1 PC lokale

70 m2
64 m2

1 fællesområde til både grundforløbs- og hovedforløbselever
1 praktiklokale

150 m2
150 m2

1 lokale til gerningssted
3 lokale til et moment til praktisk prøve

20 m2
105 m2

1 selvforsvarslokale/ idrætslokale

200 m2

Baderum med omklædning

50 m2

3 depoter

40 m2

1 vaskerum til 2 vaskemaskiner + 2 tørretumlere
6 toiletter +1 personale toilet med bad
Brandplads
Kontrolcentral

15 m2
50 m2
300 m2
40 m2

I alt

1254 m2

Bemærkning:
(10 meter i længde x 7 meter i bredden)
8 x 8 m2 til undervisning og teoriprøver på Grundlæggende
Vagt samt Grundforløbet (EUD)
Til pauser og gruppearbejde
Butikscenter med alarmanlæg
2 x 10 meter i længde x 7,5 meter i bredden
Lydisoleres med separat indgang
Der skal beregnes at en af siderne skal være en glasvæg
3 x 5 x 7 meter til cafemiljø
samt adgang til kælder
10 x 20 m med ribber og spejle på 1 væg til både AMU vagt
og EUD vagt.
4-5 rum med omklædning 2 til kvinder og 3 til mænd
Dette skal ligge ved siden af selvforsvarslokalet
2 store på 15 m2 til elektronisk udstyr og
undervisningsmaterialer
1 lille på 10 m2 til førstehjælpsudstyr
Vask af selvforsvarsdragter og uniformer
3 toiletter til Kvinder og 3 til mænd
Brandcontainer med røgkammer
Plads til 3 PC der tilsluttet et system som kan administrerer
flere kamera på en gang (videooptagelser), ADK,
kontrolsystem brik og kontrolsystem online.

Herudover skal der være mulighed for anvendelse af skolens øvrige områder/lokaler til praktiske øvelser
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