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Vagtbranchens prøvekrav ved certifikatuddannelsen: 

Grundlæggende Vagt – kursus nr. 49697 

 

Vejledning til den afsluttende prøve ved uddannelsen "Grundlæggende Vagt," 30 dage 

 

Den afsluttende prøven består af to dele en praktisk og en teoretisk del. 

 

1. del: Praktisk prøve 

Øvelsesdage - Som introduktion til den afsluttende prøve trænes der i praktiske vagtopgaver i 

forbindelse med førstehjælps- og vagtøvelsen, der gennemføres midt i kursusforløbet. 

Der gives ikke merit i førstehjælp og brand, da begge fag er vagtrelaterede.  

 

Prøvedag - Den praktiske prøve gennemføres ved kursusforløbets afslutning.  

Den praktiske prøve består af fire momenter, hvor brand og førstehjælp skal indgå i et eller flere 

momenter.  

Rammer for den praktiske prøve: 

• Deltagerne skal bære veste eller andet med nummer. 

• Der vurderes efter fælles udarbejdede skemaer.  

• Der anvendes 5 points skala. 

• Der kan højst opnås 20 point i alt. 

 

Der skal opnås min 12. point for at bestå den praktiske prøve. 

En vagtfaglærer vurderer på hvert moment. Når der bedømmes i et moment, hvor der indgår brand 

og/eller førstehjælp, skal vagtfaglæreren selv være instruktør. 

Hvis deltageren dumper, skal han/hun have tilbud om at tage prøven om på det førstkommende 

uddannelsesforløb.  

Dumper deltageren to gange, skal hele uddannelsen gennemføres igen uden afkortning eller merit 

for førstehjælp og brand. 

Den praktiske prøve skal bestås, før man kan gå videre til den teoretiske prøve                                                                                                                                                                                                                            
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2. del: Teoretisk prøve 

Den teoretiske prøve gennemføres individuelt i elektronisk form. Prøven er centralt udarbejdet og 

internetbaseret. Der må ikke udleveres papirversioner. 

Prøvens varighed: 45 min. 

I tilfælde af tekniske problemer strømsvigt eller lignende skal der startes forfra. 

Der må max. være 7 fejl i prøven. 

Hvis deltageren dumper, skal han/hun tilbydes en ny prøve hurtigst muligt og senest inden for tre 

måneder. 

Dumper deltageren to gange, skal hele uddannelsen gennemføres igen uden afkortning eller merit 

for førstehjælp og brand. 

 

Supplerende 

Brand og førstehjælp er integreret i undervisningen, og der opnås ikke særlige beviser for denne del 

af uddannelsen. 

Der kan ikke gennemføres IKV.  

Der henvises til afsnit om personalets uddannelse i Bekendtgørelse om vagtvirksomhed nr. 1408 af 

04/12/2017, kapitel 4, §9: ”Den, der udfører vagtvirksomhed, skal §9, 1) have gennemført det 

grundkursus for vagtfunktionærer (grundlæggende vagt), der afholdes i henhold til lov om 

arbejdsmarkedsuddannelse. 

Ved en IKV vil Justitsministeriets krav om ”skal have gennemført” ikke være opfyldt. 

Undervisningsministeriet har bekræftet, at dette krav ikke kan tilsidesættes. 

 

 

 

 


