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Et job i
konstant udvikling
Samfundet og kriminalitetsbilledet udvikler sig
hele tiden. Som politibetjent ved du derfor sjældent, hvad arbejdsdagen bringer, når du tager
uniformen på – men én ting er sikkert, du vil
hver dag gøre en forskel sammen med dine
kolleger.
Basisuddannelsen er for dig, der vil være med
til at løse en bred vifte af politiopgaver, der
spænder mellem alt fra forebyggelse og efterforskning til udrykningsopgaver.

Læs mere om basisuddannelsen
til politibetjent på politi.dk/
politiskolen – scan QR-koden.

Samtidig vil du opleve et kammeratskab, der
rækker ud over det sædvanlige, når I sammen
udvikler jer – ikke bare fysisk og fagligt, men
også som mennesker.
Uddannelsen giver dig en række vigtige
kompetencer, som du senere kan bygge videre
på, når du forfølger en eller flere af politiets
mange karrieremuligheder.

Følg Politiskolen på Facebook
og @politi på Instagram.

Du er altid velkommen til at
kontakte vores studievejledning
på tlf. 4137 3797 eller
blivpolitibetjent@politi.dk.
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Hverdagen
som politibetjent
Hverdagen er varieret og uforudsigelig. Her er
et lille udpluk af, hvad du kan komme ud for at
skulle håndtere sammen med dine kolleger:

behandles retfærdigt og i øjenhøjde. Borgerne
forventer, at du og dine politikolleger er
rollemodeller.

•
•
•
•

Den varierende hverdag kræver stor omstillingsevne og en bred vifte af kompetencer, som
du opbygger og bliver trænet til at navigere i
under basisuddannelsen.

efterforskningsopgaver
færdselskontrol
udrykningsopgaver
kriminalitetsforebyggende opgaver.

Det er en fast tilbagevendende opgave at
skrive rapport i forbindelse med alle typer
sager. Rapporten indgår, hvis en eller flere
indblandede personer i en sag bliver anklaget
og kommer for retten. Derfor er det afgørende,
at du kan formulere dig klart og forståeligt.
Du møder mange forskellige borgere og
samarbejdspartnere, og det er vigtigt, at både
forurettede, vidner, anholdte og pårørende

Din indsats og makkerskabet
gør en forskel
Som politibetjent kommer du uundgåeligt ud
for særligt stressende situationer, og du møder
borgere, der står i svære situationer og har
brug for politiets hjælp. Men uanset hvem du
arbejder med på den enkelte vagt, kan du
være sikker på at få hjælp fra din makker, når
du har brug for det.
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Et væld af
fremtidsmuligheder
Basisuddannelsen giver adgang til mange
fremtids- og karrieremuligheder, hvor du alt
efter funktion bærer forskellige former for
udstyr og uniformer.

med mange forskellige opgaver undervejs i
din politikarriere. Du kan også komme i PET, fx
som livvagt eller i Aktionsstyrken, eller du kan
gå ledervejen.

Der er fire overordnede karriereveje, der byder
på mange forskellige opgaver. Du kan godt
skifte mellem karrierevejene og prøve kræfter

Hvis du drømmer om at arbejde nogle år i
Grønland, på Færøerne eller i andre dele af
verden, er det også en mulighed.

Fremtidsmuligheder
Her er lidt eksempler på, hvad du kan specialisere dig inden for
Beredskab
En høj grad af operativ parathed og evnen til
at omstille sig mentalt til
nye situationer kendetegner mange af opgaverne i
beredskabet. Specialisér dig
fx inden for:

Efterforskning
Her gælder det om at finde
den manglende brik i puslespillet og være god til at
arbejde struktureret med at
indsamle og bearbejde information. Specialisér dig
fx inden for:

Forebyggelse
Forebyggelse af komplekse
kriminalitets- og utryghedsproblemer er helhedsorienteret i
tæt, tværgående samarbejde
med borgere og samarbejdspartnere. Specialisér dig
fx inden for:

Efterretning og analyse
Fokus er på at arbejde datadrevet, metodisk og analytisk for
at kunne stille viden og anbefalinger til rådighed for både
beredskab, efterforskning og
forebyggelse. Specialisér dig
fx inden for:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Patrulje og sagsbehandling
Færdsel
Vagtcentralen
Hundefører
Indsatsleder

Afhøringsteknik
Kriminalteknik
It-efterforskning
Organiseret kriminalitet
Personfarlig kriminalitet

•
•
•

SSP-samarbejde
Relationsopbyggende
opgaver
Tryghed i nærområder
Indbrudssikring
Nærpolitiarbejde

Kriminalitetsanalyse
Meddelerhåndtering
Tele- og dataanalyse
Monitering af kriminelle
Datakilder og -indsamling
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Uddannelsen på Politiskolen består
af praktisk og teoretisk undervisning
og opgaveløsning i større og
mindre grupper. Indholdet af en
undervisningsdag kan veksle mellem
fysisk træning, gruppeopgaver,
klasseundervisning og som her
situationsspil under åben himmel.
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Uddannelsen
til politibetjent
Basisuddannelsen er for dig, der
• vil have et job med et væld af
karrieremuligheder
• interesserer dig for andre mennesker og
gerne vil blive klogere på dem – og dig selv
• har mod på at udvikle dig mentalt og holde
dig i fysisk god form
• brænder for at gøre en forskel i samfundet
• ønsker at gå på en uddannelse med et
stærkt fællesskab og studiemiljø
• søger en varierende hverdag, hvor to dage
sjældent er ens.
Tag basisuddannelsen i
Brøndby eller Vejle
Du kan tage uddannelsen på Politiskolen i
Brøndby eller Vejle. Uddannelsen varer to år og
fire måneder, hvor du veksler mellem teori og
praksis.
Du bliver en del af en klasse på op til 24 studerende med en fast tilknyttet klasselærer, som
hjælper og støtter klassen fagligt, personligt og
socialt gennem hele uddannelsen. Med jeres
ofte vidt forskellige baggrund og erfaring spiller

I hinanden gode og udvikler et sammenhold,
som gør, at man også får sidste mand med.
I er kommende kolleger, og det er helt afgørende i politiarbejdet, at man kan regne med
at få den nødvendige hjælp fra sine kolleger,
uanset hvem de er.
Du er sikret en praktikplads
og fastansættelse
Allerede ved studiestart bliver du ansat i en af
landets 12 politikredse, hvor du er sikret praktikplads på 2. semester og bliver fastansat,
når du har gennemført basisuddannelsen til
politibetjent.
Undervejs i din karriere kan du også søge
ledige stillinger i andre politikredse. Du er
derfor ikke begrænset til at arbejde i én politikreds gennem hele din karriere.
SU og løn under uddannelsen
1. og 3. semester er SUberettiget, mens du modtager løn, når du er i
praktik i din politikreds på 2. semester.
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Dét lærer du
på uddannelsen
Uddannelsen varer to år og fire måneder.
Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og fysisk træning, så du både
udvikler en høj faglig viden og en evne til at
arbejde som politibetjent i praksis.
1. semester:
11 måneder på Politiskolen
Du gør dig klar til at få din uniform og din politilegitimation, der tilsammen giver dig fuld politimyndighed, som du skal bruge i praktikken på
2. semester.
2. semester:
11 måneder i en politikreds
Nu får du en forsmag på hverdagen i politiskjorten og samarbejdet med borgere og
kolleger, så du lærer at koble teori og praksis
i hverdagen på en politistation. Men du står
ikke alene, du får en vejleder, der også bliver
din første køremakker.

Undervejs bliver du introduceret til beredskabstjeneste, efterforskning og forebyggelse, og
du bliver i stand til at løse almindelige politisager mere og mere selvstændigt.
3. semester:
6 måneder på Politiskolen
Du gennemgår bl.a. tre undervisningsforløb
med fokus på efterforskning, hvor du bringer
dine erfaringer fra 2. semester i spil.
Sideløbende skriver du en projektopgave
med udgangspunkt i en problemstilling fra din
politikreds.

Sådan kan en uge på 1. semester se ud
Du har fast mødepligt hver dag, i alt 37 timer om ugen

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Psykologi:
Mental parathed

Færdselslov

Samfundsforståelse:
Udsatte grupper

Skydning
i simulator

Kriminalteknik

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Fysisk uddannelse:
Styrke og kredsløb

Tværfagligt emne:
Tryghed, nærhed
og forebyggelse

Praktiske øvelser:
Politiloven

Teori:
Politiloven

Magtanvendelse og
konflikthåndtering

Fysisk uddannelse:
Styrke og kredsløb

Politiets
sagsstyringssystem,
POLSAS
Køreuddannelse
Rapportskrivning

08.00 - 15.30

Mandag
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Adgangskrav
At være politibetjent stiller krav til både din fysiske og psykiske robusthed. Det afspejler sig i
adgangskravene til uddannelsen.
Du skal
• være fyldt 21 år ved studiestart, men du kan
søge ind og gennemgå optagelsesprøverne
som 20-årig
• have gyldigt kørekort til bil
• have en gymnasial uddannelse, en
erhvervsuddannelse eller en lignende
uddannelse
• være dansk statsborger
• kunne sikkerhedsgodkendes
• have et godt helbred og være i god fysisk
form
• besidde nogle helt grundlæggende menneskelige egenskaber og personlige kompetencer, fx empati, situationsfornemmelse og
samarbejdsevner.

Optagelsesprøverne
Optagelsesprøverne foregår over to
prøvedage. Du går kun videre, når du
har bestået de foregående prøver.
Læs mere på politi.dk/politiskolen.
1. prøvedag
• Farvesynstest
• Fysisk optagelsesprøve
• Skriftlig optagelsesprøve
2. prøvedag
• Samarbejdsopgave
• Individuel samtale

Endelig skal du bestå optagelsesforløbets to
prøvedage.

Mød os og forbered dig
For at give dig det bedst mulige afsæt for
din forberedelse til optagelsesprøverne
tilbyder vi studie- og træningsarrangementer, hvor du kan
• få testet din fysiske form og få træningstips og vejledning til de enkelte fysiske
delprøver
• få gode råd til den skriftlige
optagelsesprøve.

Er du nysgerrig på at høre mere om uddannelse og job i politiet, har du også mulighed
for at tilmelde dig et jobinformationsmøde i
en politikreds.
Du finder alle vores arrangementer på
politi.dk/politiskolen.

Scan QRkoden, og se,
hvor du kan
møde os.

