
Praktiske oplysninger
Alder:
For at deltage skal man være fyldt 18 år.

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 Forskolens 
projektleder Unni Halvorsen tlf: 22 72 85 76

Kursusperioder:
05.02.18  - 01.06.18
Tilmeldingfrist: 19.01.2018

Informationsmøder:
14.11.17 kl. 18.30 - 20.30
15.05.18 kl. 18.30 - 20.30
På Politigården i Aalborg.

Kursussted:
AOF Nord Daghøjskolen
Tinghusgade 3
9400 Nørresundby

Kontaktperson:
Jeanette Tagmose Nilsen, 
Tlf.: 72 13 23 08
E-mail: jtn@aofnord.dk

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

AOF Nord
Daghøjskolen
Tinghusgade 3
9400 Nørresundby
tlf.: 72 13 23 08
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k Nogle jobs
kræver en god 

karakter
- og det har ikke KUN noget 

med 10-taller at gøre

Vil du ind til POLITIET, 
som betjent eller kadet
så øg dine chancer her:

FORSKOLEN-AALBORG.DK

Husk det store 
orienteringsmøde 

på Politigården
Se dato 

på bagsiden



” 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 
aldrig er ens? Vil du gerne udfordres fysisk, fagligt og personligt? Brænder du for at 
forebygge kriminalitet, opretholde ro og orden og vil du gerne gøre en aktiv indsats i det 
danske samfund?

Så er politibetjent måske jobbet for dig!

Politiskolen er udfordrende både fysisk, psykisk og fagligt. Uddannelsen er opbygget af 
skole- og praktikophold, og det forlanges af dig, at du er stabil og motiveret. Samtidig 
skal du have social forståelse og kunne indgå i et team. Derfor kræver optagelsesprøven 
også, at du er i god fysisk form, at du besidder gode dansk kundskaber, og at du kan 
samarbejde.

FORSKOLEN kan hjælpe dig på vej!

Vi tilbyder
Undervisning på et højt fagligt niveau i 
dansk, som målrettet forbereder dig til 
optagelsesprøven hos politiet. 

Målrettet fysisk træning med politiets krav 
til optagelsesprøven i centrum. Der er fokus 
på kondition, styrketræning, udholdenhed, 
forebyggelse af skader samt ernæringsvej-
ledning. Der er desuden fri træning i Jyden i 
hele kursusperioden.

Samarbejdsøvelser, der udvikler personlige 
kompetencer indenfor initiativ, overblik, 
selvstændighed, social adfærd og kommuni-
kation med henblik på at bestå holdopgaven 
i politiets optagelsesprøve.

Desuden indgår en overlevelsestur, besøg 
på den lokale politistation, besøg i Retten og 
i Aalborg Arrest. m.v. i kursusforløbet. 

Vores resultater
• 98% har bestået den fysiske prøve
• 90% har bestået den skriftlige prøve
• 59% er blevet optaget på politiskolen

Af de, der søger UDEN at have gået  
på FORSKOLEN, kommer ca 16% ind. ” Lasse Mølgaard Andersen  

Mit forløb hos jer har gjort meget for min kar-
riere i politiet. Rent forløbsmæssigt og fagligt 
har forløbet gjort, at jeg har været klar til 
prøverne og til den endelige samtale. Man er 
under hele forløbet målrettet blevet guidet i 
den rigtige retning og har hele tiden været om-
givet af personer, der har været behjælpelige 
med at svare på evt. spørgsmål.

Politiet er med på FORSKOLEN
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!”

Vi har mere end 
10 års erfaring
- det kan ses!


