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FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR 
HISTORIKER 

UDDANNELSESSTØTTEGRUPPE 
KOMMANDODELING 

HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI 
 

1. GENERELT FOR FUNKTIONEN 
 

Værn: HHV 

Funktionsbetegnelse: HISTORIKER 

Grad: SG, grad afhængig af uddannelsesniveau. 

Sikkerhedskode: UKL, må dog behandle materiale klassificeret TTJ i 
nødvendigt omfang. 

Nærmeste foresatte: UDSTOF (hvis ikke UDSTOF stilling er besat: KC) 

Direkte underlagt personel: Ingen 

I øvrigt foresat for: Ingen 

Almene opgaver:  Deltager i arbejdsgrupper og lignende, som er optaget i 
Hjemmeværnsbefaling. 

 Deltager i underafdelingens, distriktets og regionens 
mødevirksomhed jf. enhedens og myndighedernes 
godkendte aktivitetsoversigter. 

 Deltager i historisk relaterede møder. 

 Deltager i gennemførelse af underafdelingens, 
distriktets, regionens og Hjemmeværnsskolens 
godkendte aktiviteter i det omfang deltagelsen kan 
relateres til funktionens generelle og specifikke 
opgaver. 

 Deltager i våbenkontrol hvis våben udleveret. 

 Deltager i støtten til samfundets samlede beredskab. 

Generelle opgaver:  Deltager i planlægning af funktionsuddannelse. 

 Forestår tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af 
funktionsuddannelse på direktiv fra 
underafdelingschefen. 

 Deltager i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse 
og kontrol af historisk relaterede aktiviteter i 
underafdelingen. 

 Rådgiver nærmeste fører om egen uddannelse. 

Specifikke opgaver:  Deltager i planlægning, tilrettelæggelse og 
gennemførelse af historisk arbejde. 

 Løser stillede opgaver med udgangspunkt i direktiv fra 
enhedens chef. 

 Holder sig ajour med direktiver og krav til 
dokumentation i historisk arbejde. 

 Samler effekter og beskriver deres funktioner i 
enheden. 
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 Dokumenterer og registrerer enhedens og 
lokalområdets historie vedrørende deltagelse i 
forsvarets opgaver. 

 Fører, i samarbejde med partnere, tilsyn med 
lokalområdets mindesmærker. 

 Deltager i planlægning og tilrettelæggelse af 
festligholdelse af mærkedage. 

 Deltager i vedligeholdelse af mindesmærker for 
lokalområdets forsvarsindsats. 

 Arrangerer historiske udstillinger - særlig med henblik 
på synliggørelse af den historiske forsvarsvilje. 

 Søger fællesværns samarbejde med naboenheder i det 
historiske arbejde. 

Særlige forhold: Fordel med stærke historie, dansk og IT kundskaber. 

 
2. INDIVIDUELT FOR FUNKTIONEN 
 

Forvaltningsansvarlig myndighed:  

Indgår i underafdeling:  

Indgår i enhed:  

Lokale opgaver:  

Lokal uddannelsesaftale:  

 
3. KVALIFIKATIONSKRAV FOR FUNKTIONEN 
Jf. gældende uddannelsesveje og C-objekt i DeMars. 
 
4. AUTORISATION 
 
DATO:    
 
 
UNDERSKRIFT:     
(Nærmeste foresatte chef)  
 
5. GENNEMGÅET MED FUNKTIONSINDEHAVER 
 
DATO:    
 
 
UNDERSKRIFT:     
(Funktionsindehaver) 


