
2018 bliver et spændende år

Omkring 5000 kursister har været forbi Hjemmeværnsskolen sidste år, og dertil kommer 
de ca. 5000 kursister, der har fulgt et fjernundervisningsforløb. Så vi har grund til at være 
tilfredse, og vi håber, at i år bliver om muligt endnu bedre.

Vi er glade for, at vi i 2018 har mulighed for at fastholde Sommerkursus i Nymindegab og 
Uddannelsesugen på Slipshavn. Det er uger, hvor det faglige kombineres med det sociale –
en helt speciel mulighed, vi har i Hjemmeværnet, og som vi skal værne om.

Vi har stadig fuld fart på udviklingen af læringsvideoer i samarbejde med andre af 
Forsvarets skoler. Videoerne er med til at styrke både vores egne frivilliges kompetencer, 
men faktisk også HJV’s brand i resten af Forsvaret.

Vi bruger fortsat kræfter på uddannelserne til de nye specialistfunktioner, og håber at have 
det nye logistikspecialistkursus og administrationsspecialistkursus helt færdige snarest 
muligt. Dertil kommer behovet for optimeringer i forhold til LPU’en, der dukker op 
efterhånden som implementeringen bundfælder sig.

Forsvarsforliget byder på nye spændende opgaver for Hjemmeværnet, blandt andet i 
relation til Host Nation support og Totalforsvarsstyrken, og det kommer også til at have en 
afledt effekt på uddannelsesområdet – præcist hvordan er det endnu for tidligt at sige 
noget om.

Til sidst har jeg en bøn: vi har brug for jeres hjælp til at sikre, at alle møder op på de 
kurser, de er tilmeldt – og at de nu møder op med de rigtige forudsætninger. Det er 
afgørende for både kursets og den enkelte hjemmeværnssoldats succes og oplevelse.

Oberst Jens Sund, skolechef

HVS-nyt
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Nyt kursus til de kommende rekrutteringsspecialister

Fremover skal du ikke vælge imellem, om du skal være Rekrutterings- eller Kontaktofficer,
de to funktioner bliver nemlig slået sammen i én såkaldt Rekrutteringsspecialist. Selvom
der kun kommer én stillingsbetegnelse, kan der sidde to i stillingen, så de underafdelinger,
der har både en ROF og en KOF, kan altså fastholde begge under den nye betegnelse.
På baggrund af sammenlægningen bliver der fremover også kun ét kursus, Informations-
specialistkursus, der omfatter både rekruttering og fastholdelse. Du kan allerede nu på
hjv.dk tilmelde dig kurset, der kører følgende datoer i 2018 (OBS: kurset hedder stadig
”Rekrutteringsofficerskursus” i AKOS på hjv.dk):

12 - 15 APR i Nymindegab
16 - 19 AUG i Nymindegab
13 - 16 DEC i Christiansminde

Forudsætninger til INFOSPEC-kurset er:
Sikkerhedspolitisk grundkursus (eller
Informationsgrundkursus)
Redaktørkursus
Udstillingshjælperkursus

Der er ikke noget krav om efteruddannelse
for dig, der allerede er ROF eller KOF.
Spørgsmål til Informationsspecialistkursus Rekrutteringsspecialisten vil fremover skulle
kan rettes til KN Karsten K. Nørgaard på løse opgaver inden for både rekruttering og
tlf.: 2524 8983. fastholdelse. Der kan dog sidde to personer

i stillingen, der deles om opgaverne.
Uddannelsesvejen er endnu ikke
opdateret på hjv.dk, idet vi afventer
endelig godkendelse af funktionerne.

Videregående Instruktørkursus

Kom med på Videregående Instruktørkursus, der
erstatter de tidligere vejleder- og lærerkurser
(indholdet er dog et andet). Kurset bygger videre på
de pædagogiske principper fra Instruktørkursus, og
henvender sig til alle instruktører, der gerne vil være
dygtigere.

For at deltage skal du have gennemført Hjemmevær-
nets Instruktørkursus, og helst også have noget
erfaring med at undervise.

Datoer i 2018: 11 – 16 MAR
2 – 7 SEP

http://hjv.dk/


Uddannelsescenter Sjælland er flyttet til Vordingborg

Fra uge 7 bliver UDC Sjælland nu også geografisk til ét center. De 9 medarbejdere er
nemlig flyttet til Vordingborg Kaserne (B112), hvor uddannelsesaktiviteterne fremover
vil være centrerede. Centret vil dog fortsat have en filial i Christiansminde, der vil
være periodevis bemandet, ligesom der stadig vil blive holdt kurser i både Christians-
minde og Stensved. Uddannelsescentret har desuden fået ny kursusportefølje, som
fremover også dækker over Grundlæggende patruljekursus.

Flytningen har ingen konsekvenser for den kursus-
produktion, der er fastlagt i 2018.
Vi håber, at I vil have forståelse for, at der er ekstra
tryk på i perioden omkring flytningen.

Spørg os – vi kommer gerne ud!

Hjemmeværnets uddannelsessystem er en
kompleks størrelse, og vi er helt med på,
at der kan opstå behov for at få redegjort
for sammenhænge. Vi mener, at det gøres
bedst ansigt til ansigt, og derfor tilbyder vi
at komme ud i landet og holde oplæg om
de emner, I har spørgsmål til.
Afholder I seminar for nøglepersonel eller
lignende, så kontakt os og hør, om der er
mulighed for at få én ud fra skolen, der
kan deltage.

Skriv til: hvs-stu@mil.dk

Arkivfoto: HVS på chefsamling i Kolding

Fremover skal du huske dit militære
ID-kort, når du skal på kursus ved 

Uddannelsescenter Sjælland.

Nye taktiske kurser – du kan stadig
nå at komme med i maj

Vi har stadig pladser på de nye taktiske 
kurser for delingsførere og 
gruppeførere, der starter i maj. 
Kurserne omhandler defensiv kamp, og 
erstatter de tidligere infanteri-
føreruddannelser. For at komme med, 
skal du have hhv. GFK eller DFK el. 
tilsvarende.

DFK, taktik 1
4 - 6 MAJ (modul 1)
18 – 25 MAJ (modul 2)

GFK, taktik 1
4 - 6 MAJ (modul 1)
18 – 25 MAJ (modul 2)

Tilmelding på hjv.dk



Det er surt at blive smidt hjem fra kursus...

Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan du skrive til hvs-st-ip@mil.dk

Vi mangler kursister til Logistik-specialistkursus (tidligere 
Forsyningsbefalingsmand)

Vi har knoklet for at få kurserne klar til de nye specialistfunktioner, så vi håber, at vi 
kan få lidt flere med på følgende kurser, så vi slipper for at aflyse:

LOG-Specialistkursus 2:
11 - 15 MAR

LOG-Specialistkursus 1:
15 - 18 MAR

LOG-specialistkursus 2 er en funktionsuddannelse og en forudsætning for LOG-
Specialistkursus 1, som er en befalingsmandsuddannelse. Som LOG-Specialist 1 bliver 
du uddannet i sikkerhedsbestemmelser, bestemmelsesgrundlag inden for 
materielforvaltning, forsyningstjeneste ved en underafdeling, transport af materiel, 
administrative materielfaglige processer og de praktiske opgaver i specialistfunktionen.

Tilmelding på hjv.dk


