
Praktiske oplysninger
Deltagerbetaling:
Hvis du er aktiveringsberettiget, skal du henvende dig hos 
dit Jobcenter. Hvis du har optjent ret til Civil Uddannelse 
hos Forsvaret, skal du henvende dig hos din CU-vejleder.
Øvrige interesserede skal henvende sig hos 
Jeanette på 72 13 23 08 eller på mail: jtn@aofnord.dk

Forskolen afholdes i følgende periode: 
24.08.2020 til 11.12.2020
01.03.2021 til 25.06.2021

Informationsmøder: 
Tirsdag den 12 maj 2020 kl. 18.30
Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 18.30
På Politigården i Aalborg

Kursussted:
AOF Nord Daghøjskolen
Tinghusgade 3
9400 Nørresundby

Scan koden for at se video 
fra teambuilding-tur på
Forskolen til politiskolen

Vil du ind til POLITIET
som betjent eller kadet
så øg dine chancer her:
FORSKOLEN-AALBORG.DK

Fra vores seneste hold 
er alle, som søgte, 
blevet optaget 
på politiskolen



” Ditte Fredsgaard Andersen  
Jeg har altid haft et stort ønske om at komme 
ind til politiet. Betjentene, der er tilknyttet 
FORSKOLEN, oplyste om de nyeste tiltag i 
forhold til optagelsesprøverne og uddannel-
sen til politibetjent og fortalte historier fra det 
”virkelige” politiliv, hvilket gav mig endnu mere 
lyst til at søge ind til politiet. FORSKOLEN gav 
mig, hvad jeg havde brug for, og da jeg gik  til 
optagelsesprøve ved politiet, følte jeg mig godt 
forberedt og havde det overskud, der skulle til 
for at bestå prøverne.

Drømmer du om et spændende og udfordrende job, hvor to dage 
ikke er ens? Vil du gerne udfordres fysisk, fagligt og personligt?
Brænder du for at gøre en aktiv og synlig indsats i det danske samfund?

Politiforskolen kan hjælpe dig på vej mod drømmejobbet
Forskolen er rettet mod optagelse på politiskolen. Politiuddannelsen er udfordrende, 
både fysisk, psykisk og fagligt. Optagelsesprøven forudsætter, at du er i god fysisk form, 
at du har gode danskkundskaber og at du er øvet i at samarbejde. På Forskolen forbere-
des du til at kunne bestå den tre-delte optagelsesprøve.

Vi tilbyder
• Danskundervisning, som tager udgangspunkt i politifaglige, etiske og samarbejds-

mæssige problemstillinger – og hvor du øves i at formulere dig skriftligt og mundtligt.
• Fysisk træning, som er baseret på konditionstræning, styrkeøvelser, udholdenhed, 

forebyggelse af skader samt ernæringsvejledning.
• Samarbejdsøvelser, som udvikler dine personlige kompetencer. Herunder overblik, 

initiativ, selvstændighed og social interaktion. Der er fri træning i Jyden under hele 
forløbet.

• Besøg hos Aalborg Arrest, Retten, den lokale politistation mv. samt en overlevelsestur 
i begyndelsen af forløbet.

” Christian Havsager 
Jeg var på kurset fra august til december i 
2017. Min plan var, at jeg ville søge ind til maj 
eller august 2018, men kurset på AOF gjorde, 
at jeg blev klar til prøverne allerede i december, 
som jeg bestod uden problemer.

To af de faste underviserne på politiforskolen  
er betjente ansat ved Nordjyllands Politi
 
Hans Jørgen Bach 
”Mulighederne for at komme gennem nåleøjet og ind på 
Politiskolen bliver væsentligt større efter at have gået på 
FORSKOLEN”.
 
Mac Ala El- Dine
”Al undervisning på forløbet er 100% målrettet politiets 
optagelsesprøver, og der er oven i købet plads til, hvis det 
er nødvendigt, at arbejde med individuelle løsninger”.
 
 ”Vi giver dig den bedste mulighed for at 
træne målrettet mod den fysiske prøve!”

Dette udtaler tidligere kursister


