
 

 

 

29. – 30. november 2021 
 

Årets konferanse setter søkelyset på mange spennende tema;  
• FLF bransjestandarder og revidert sikkerhetshåndbok 

• rehabilitering av skorsteiner 

• bruk av brannplater og funksjoner til moderne ildsteder 

• bruk av målrettet informasjon for bedre fyringsteknikk 

 

Delta på konferansen digitalt!  

Nytt for året er at du kan delta på konferansen digitalt via livestream hvis du ikke har mulighet til å 

møte opp fysisk. Uansett hvordan du velger å delta skal vi gi deg en god konferanseopplevelse med 

godt faglig påfyll. 

 

Program  

Mandag 29. november  

Hvorfor trenger samfunnet feieren/brannforebyggeren? 
Feieren/brannforebyggeren essensiell i det brannforebyggende arbeidet i Norge 
75 år for kompetanseheving og brannforebygging i faget. 

 

FLF har utarbeidet risikoanalyse i feierfaget/brannforebyggerfaget 

Vi vil presentere funnene i analysen. Hvilke satsningsområdet foreningen vil fokusere på de neste 
årene. Publisering av FLF bransjestandard.  
 

Hvordan får du en trygg og sikker arbeidshverdag?  
Revidert sikkerhetshåndbok for feiere/brannforebyggere, et samarbeid med Fagforbundet.  
 

Er du god til å forklare?  
Har du formidlingsevne? Bruker du intervjuteknikker når du snakker med huseier/bruker? Kan du 
tilpasse deg forskjellige brukergrupper? Et innblikk i kommunikasjonsuken ved Norges brannskole. 

 

Et nytt hjelpemiddel for å bli enda bedre i jobben din 
Ny håndbok i brannforebygging fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 

 



Er det lov å tildekke skorstein med brannmursplater? 
Informasjon om type brannmursplater krav til produktgodkjenning. Hvordan kontrollere skorstein og 
saksbehandling.  
 

Har du god kunnskap om peiser? 
Omramming av peis og peisinnsats 
Et innblikk i en montør sin hverdag. Hvilke produkter foretrekker montøren? Krav til innramming og 
hva som må kontrolleres på feiing/tilsyn.  
 

Kontroll i forbindelse med rehabilitering  

Avvik ved rehabiliteringer, hva bør vi se etter og har vi nok kompetanse om skorsteinsrehabilitering? 
 

  

 Vil du bli en bedre kollega?  
Tips til bedre kommunikasjon på arbeidsplassen.  
 
 
   

Tirsdag 30. november 

Tilsyn etter brann i fyringsanlegg 
Oppfølging etter sotbranner og andre branner i forbindelse med fyringsanlegg. Hvordan oppfylle 
kravet om kontroll etter brann.  
 

Hvordan gjennomføre tilsyn når det er pandemi i landet?  
Informasjon om hvordan telefontilsyn gjennomføres. Hva er tilbakemeldingene fra huseier? 

  
Hvordan undervise skolebarn om brannsikkerhet? 
Brannvernskolen er undervisningsopplegget om brann- og elsikkerhet. Materiellet er laget slik at 
skolene kan gjennomføre brannvernopplæringen på egen hånd, men det styrker undervisningen om 

dere i brannvesenet og/eller DLE i tillegg kan besøke skoleklassene.   
  
Hva påvirker brannsikkerheten til mennesker?   
Du får et innblikk i prosjekt Livsviktig. Informasjon om arbeidet og kunnskap om hvor viktig det er å 
samarbeide.  
  

Tenker du på hvor mye du er eksponert? 
Hvordan registrere hvor mye eksponert du er på jobben. Bruk av min logg. Hva gjør du om du får 
påvist yrkesrelatert kreft? 

  
Saksbehandlingssystem 

Hvilke krav må et system oppfylle for å være et tilfredsstillende verktøy for feiing og tilsyn? Hvordan 
kan behovsprøving og faglig vurdering dokumenteres i et system? 
 

Landsmøte (egen innkalling)  
Landsmøtet er kun for medlemmer i Feiermesternes landsforening.     
  
  

    
NB! Med forbehold om endringer i programmet 


