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Hjemmeværnsskolen set fra oven. Arkivfoto 

Sådan tilmelder du dig kurser på Hjemmeværnsskolen primo 2015 

Skal du på kursus på Hjemmeværnsskolen i begyndelsen af 2015? Så er det

vigtigt, at du går ind og tilmelder dig snarest muligt. Der er stadig ledige pladser.

16-12-2014 - kl. 12:52

Har du planer om at skulle på kursus på Hjemmeværnsskolen eller et af

Hjemmeværnsskolens uddannelsescentre i første kvartal af 2015, skal du skynde dig at

tilmelde dig. Alle aktiviteterne er nu at finde på hjv.dk version 2, men IKKE på hvs-info.dk

eller den gamle hjv.dk, da disse lukkes ned ved årsskiftet.

Tilmelding foregår direkte inde på hjv.dk version 2 (som indtil 1. januar 2015 kræver en

VPN-opkobling). Din tilmelding går så automatisk videre til den, som godkender

kursustilmelding ved din underafdeling.

For at gøre det nemmere for dig, som ikke allerede er fortrolig med hjv.dk version 2, kan

du dog stadig – indtil 1. januar 2015 – tilmelde dig på samme måde, som du altid har

gjort.

Du kan se aktivitetsoversigten for Hjemmeværnsskolen på hjv.dk version 2.

Aktivitetsoversigten for første halvår af 2015 er ligeledes at finde i den nye udgave af

HJV-Magasinet.

Sådan tilmelder du dig via hjv.dk version 2

For at tilmelde dig kurser på hjv.dk version 2 skal du – når du er logget på VPN – logge

dig ind på hjv.dk. Herefter går du ind på Hjemmeværnsskolens side og klikker på ikonet

HVS Tilmeld kurser. Dette fører dig direkte ind til aktivitetsoversigten (AKOS).

Husk at vælge, hvor mange visninger du vil se ad gangen i feltet til højre. Vælg det

kursus, du gerne vil på, og klik på ”Tilmeld” i højre kolonne. Herefter skulle resten gå

automatisk.

Sådan tilmelder du dig på ”gammeldags” maner

Send en mail med det kursus, du ønsker at deltage på, til den person i din underafdeling,

der normalt godkender kurser (underafdelingschef, uddannelsesstøtteofficer eller lign.).

Vedkommende godkender kurset og videresender til distriktet som taster

kursustilmeldingen.

Vi glæder os til at se dig på Hjemmeværnsskolen i 2015.
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