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Starten på din
karriere i politiet
Politikadetter indgår i politiets
samlede styrke og løser
samfundsvigtige opgaver, der har
stor bevågenhed.
Som politikadet arbejder du med
indrejsekontrol ved de danske
grænser og bevogter og beskytter personer og samfundsvigtige
bygninger og institutioner.
Du er i kontakt med borgerne og
samarbejder med andre myndigheder og dine politikolleger,
uanset hvilke opgaver du løser.
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Under uddannelsen udvikler du
dig både personligt, mentalt,
fysisk og fagligt, og du får indblik
i det politioperative miljø. Du
bliver skarp til at kommunikere
med mennesker, uanset hvem de
er, og hvilken holdning de måtte
have til politiet.
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Arbejdsopgaverne
som politikadet
Ligegyldigt om du arbejder med
grænsekontrol, bevogtning og
tilsyn eller transport af personer, så udvikler du yderligere
kompetencer gennem dit arbejde
som politikadet og får rutine i at
optræde med den politimyndighed, borgerne forventer af dig. Du
udvikler dig gennem samarbejdet med kolleger og med andre
myndigheder, og du får indgående kendskab til politiet som
arbejdsplads og organisation.
Grænsekontrol
Du står i første linje til at sikre, at
personer, køretøjer og dyr kun får
adgang til Danmark, hvis de opfylder betingelserne for at komme
ind i landet. Du kontrollerer indrejsepapirer og bruger dine evner til
at læse personer og situationer.

situationer og personer, identificerer mulige scenarier og planlægger sammen med dit team,
hvordan I skal forholde jer, hvis
der sker noget.
Det gør du fx, når du deltager
i retsmøder for at bevogte den
sigtede eller tiltalte, og når du
bevogter eller tilser ambassadeboliger og skoler.
Opgaveløsningen kræver mental
parathed, beredskabsplanlægning og taktisk forståelse.

Grænsekontrollen foregår i lufthavne, ved færgehavne eller i
grænselandet i Sønderjylland.

Transport og ledsagelse
af personer
Når arrestanter fx skal køres til
retsmøder eller til behandling på
hospitalet, sørger du for at bringe
arrestanten sikkert frem og
tilbage som planlagt. Du bruger
din erfaring og kommunikationsevner til at gøre turen så god som
mulig for alle parter.

Bevogtning og tilsyn
Når du er på bevogtnings- eller
tilsynsopgaver, sørger du for
andre menneskers sikkerhed og
tryghed. Du læser omgivelser,

Du kan også komme ud for at
skulle løse den politiopgave, der
opstår, når det er nødvendigt at
ledsage udlændinge, som skal
rejse ud af Danmark.
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Uddannelsen
til politikadet
Politikadetuddannelsen
er for dig, der
• Interesserer dig for andre
mennesker og gerne vil blive
klogere på dem – og dig selv
• har et godt blik for detaljer og
har lyst til at lære at bruge det
til at løse opgaver i politiet
• har mod på at udvikle dig ikke
bare mentalt, men også fysisk
• har lyst til at lære politiet
at kende indefra, inden du
senere søger om at videreuddanne dig til politibetjent.
Uddannelsen er også oplagt, hvis
du er opsat på at komme i gang
med politikarrieren, inden du er
fyldt 21 år.
Tag politikadetuddannelsen
i Brøndby eller Vejle
Du kan tage uddannelsen på
Politiskolen i Brøndby eller Vejle.
Uddannelsen varer seks måneder og består blandt andet af
fagelementer, der også indgår i
uddannelsen til politibetjent. Det
gælder fx magtanvendelse og

konflikthåndtering, samfundsforståelse, politijura og skydning.
Derudover får du specialistkompetencer inden for grænsekontrol
og bevogtning.
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. I 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.
SU under uddannelsen og
sikkerhed for fuldtidsjob
Du kan få SU under uddannelsen,
hvorefter du er sikret et fuldtidsjob som politikadet. Du kan blive
ansat i Syd- og Sønderjyllands
Politi, Sydsjællands og LollandFalsters Politi, Nordsjællands
Politi eller Københavns Politi.
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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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Dét lærer du p
å
Politiskolen
I løbet af de seks måneder
uddanner du dig blandt andet
inden for fagområder som:
• Bevogtningstjeneste
• Fysisk uddannelse, magtanvendelse og konflikthåndtering
• Førstehjælp

•
•
•
•
•

Grænse- og udlændingekontrol
Politijura
Politiprofession
Samfundsforståelse
Skydeuddannelse

Læs mere om alle fagområderne
på politi.dk/politiskolen.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Du har fast
mødepligt
hver dag i alt
37 timer om
ugen.

Psykologi:
Mental parathed

Politijura

Samfundsforståelse: Udsatte
grupper

Skydning
i simulator

Psykologi: Voldsomme hændelser

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Politiets
sagsstyringssystem, POLSAS

Magtanvendelse,
nødværge og
konflikthåndtering

Fysisk uddannelse:
Kombineret styrke
og kredsløb

Tværfagligt emne:
Tryghed, nærhed
og forebyggelse

Grænsekontrol

Studietid

Særlovgivning:
Våbenlov/fyrværkeri

Tværfagligt emne:
Tryghed, nærhed
og forebyggelse

Magtanvendelse og
konflikthåndtering

Fysisk uddannelse:
Kombineret styrke
og kredsløb

08.00 - 15.30

Sådan kan
en uge se ud
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Fra politikadet 
til politibetjent
Uddannelsen og arbejdet som
politikadet giver dig et godt grundlag for et videre forløb frem mod
at blive politibetjent. Når du og
din ledelse vurderer, at du er klar,
kan du søge om optagelse på
Politiskolens overbygningsuddannelse for politikadetter.

Overbygningsuddannelsen varer
fem måneder og tager udgangspunkt i din viden fra politikadetuddannelsen og din praktiske indsigt
og erfaring fra jobbet som politikadet i en politikreds. Her repeterer
du nogle af de fag, som du havde
på politikadetuddannelsen, og

supplerer med nye fag som efterforskning, udrykningskørsel, udvidet psykologi, rapportskrivning og
sagsbehandling.
Efter overbygningsuddannelsen
fortsætter du på 2. og 3. semester
af politiets basisuddannelse, hvor

du først er i praktik i en politikreds
i 11 måneder og efterfølgende er
på Politiskolen i 6 måneder. Når
du er færdig med 3. semester er
du færdiguddannet politibetjent,
hvilket giver adgang til mange
forskellige arbejdsopgaver og
karriereveje.

Du arbejder som hovedregel i mindst et
år som politikadet, inden du søger om
optagelse på overbygningsuddannelsen.

Karriereforløbet for
politikadetter
Du starter på 
politikadetuddannelsen
Du tager politikadet-uddannelsen
på 6 måneder
på Politiskolen i
Brøndby eller Vejle.
Uddannelsen er
SU-berettiget.

Du arbejder som
Du starter på 
politikadet i din
overbygnings-
politikreds
uddannelsen
På 5 måneder
Du arbejder fuldtid
som politikadet
bygges videre på
med løn, hvor du
både nye og kendte
fagelementer, så du
sammen med din
leder kan planlægge er klar til at overgå til
dit forløb frem
2. semester på basisuddannelsen. Du får
mod at søge ind
på overbygningsløn under overbyguddannelsen.
ningsuddannelsen.

Du overgår
til 2. semester
på basisuddannelsen
Du er i praktik
som politibetjent
i 11 måneder i
en politikreds. Du
får løn under hele
praktikperioden.

3. semester
Du tager basisuddannelsens
3. semester på
6 måneder på
Politiskolen i
Brøndby eller Vejle.
Skoleperioden er 
SU-berettiget.

Færdiguddannet
politibetjent
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Adgangskrav
til uddannelsen
At være politikadet stiller både
fysiske og psykiske krav til dig.
Det afspejler sig i adgangskravene til uddannelsen.
Adgangskrav specielt til
politikadetuddannelsen:
• Du skal være 18 år
• Du skal have gyldigt kørekort
til personbil
• Der er ikke særlige krav til
uddannelsesniveau, men du
skal kunne læse, forstå og
formulere dig skriftligt.

Adgangskrav, der er de
samme som til at blive
politibetjent:
• Du skal være dansk statsborger
• Du skal kunne
sikkerhedsgodkendes
• Du skal have et godt helbred
og være i god fysisk form
• Du skal besidde nogle helt
grundlæggende menneskelige egenskaber og personlige kompetencer, fx empati,
situationsfornemmelse og
samarbejde.
Endelig skal du bestå optagelsesforløbets to prøvedage.

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

2. prøvedag

• Farvesynstest
• Fysisk optagelsesprøve
• Skriftlig optagelsesprøve

• Samarbejdsopgave
• Individuel samtale

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 QR- koden, og se,
hvor du kan møde os.

Læs mere om uddannelsen til politikadet på
politi.dk/politiskolen – scan QR-koden.

Følg Politiskolen på Facebook
og @politi på Instagram.

Du er altid velkommen til at kontakte vores
studievejledning på tlf. 4515 2610 eller
blivpolitikadet@politi.dk.

