
Praktiske oplysninger
Deltagerbetaling
100 kr. pr. uge 
Ring og hør mere 
Jeanette 72 13 23 08 eller mail: jtn@aofnord.dk

Forskolen afholdes i følgende perioder 2022: 
10.01.2022 til 29.04.2022
21.04.2022 til 31.08.2022
22.08.2022 til 09.12.2022
Der er undervisning alle hverdage fra kl. 8.00 til 
kl. 13.30 

Informationsmøder: 
Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 18.30
Tirsdag den 8. juni 2022 kl. 18.30
På Politigården i Aalborg
Tilmelding dig orienteringsmødet på 
mail: jtn@aofnord.dk mrk: Informationsmøde 

Kursussted:
AOF Nord Daghøjskolen
Tinghusgade 3
9400 Nørresundby

Scan koden for at se mere om undervisningen

Vil du ind til POLITIET
så deltag i Politiforskolen: 
 
Se mere her FORSKOLEN-AALBORG.DK



Vi har et tæt samarbejde med Nord-
jyllands Politi hvor også 2 af vores 
undervisere er ansat som betjente
 
Hans Jørgen Bach 
”Mulighederne for at komme gennem 
nåleøjet og ind på Politiskolen bliver 
væsentligt større efter at have gået 
på POLITIFORSKOLEN”.
 
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 fysi-
ske prøve!”

Drømmer du om at blive optaget på Politiskolen, kan Politi-
forskolen hjælpe dig godt på vej.

Undervisningen er tilrettelagt med specifikt fokus på at du bliver 
istand til at bestå den fysiske optagelsesprøve, læseprøven, sam-
arbejdsopgave og skriftlig case, når du søger ind på Politiskolen. 

På politiforskolen får du: 
• Danskundervisning, som tager udgangspunkt i politifaglige,  
   etiske og  samarbejdsmæssige problemstillinger – og hvor du   
   øves i at formulere dig skriftligt og mundtligt.
• Fysisk træning, som er baseret på konditionstræning, styrkeøvel-

ser, udholdenhed, forebyggelse af skader samt ernæringsvejled-
ning.

• 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.

• Personlige evalueringer
• Fokus på dine fremtidsplaner
• Fællesskab med ligesindede og et fantastisk kammeratskab 
• Og meget mere


