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BESKRIVELSE AF FAG/KURSUS/MODUL 

Beskrivelse af modulet/faget/kurset: Tjenestekendskab i Hjemmeværnet.

1. INDLEDNING

Tjenestekendskab i Hjemmeværnet, er et fag der sætter rammerne for soldatens virke 
i Hjemmeværnet og beskriver de vilkår der er gældende, for at være medlem af en 
militær beredskabsorganisation.

Faget består af lektioner der beskriver Hjemmeværnets organisation og baggrund, 
rettigheder og pligter, Krigens Folkeret, transport af farlig gods og rådsorganisation. 

Faget er todelt og gennemføres både på Introduktion til Hjemmeværnets Grundud-
dannelse (INTRO HGU) og Hjemmeværnets Grunduddanelse (HGU) med forskelligt 
indhold. Fokus på INTRO HGU er underafdelingen, myndigheden og Hjemmeværnet i 
helhed samt Krigens Folkeret. Indholdet på HGU er rådsorganisationen, transport af 
farlighed gods samt rettighed og pligter for Hjemmeværnets medlemmer.

2. FORUDSÆTNINGER   

Adgang til FELS.DK.

3. FORMÅL 

Formålet med faget er at introducere soldaten for organisationen, som soldaten kom-
mer til at tilhøre samt de lovmæssige og organisatoriske rammer og vilkår som er sty-
rende for tjenesten i Hjemmeværnet. 

Derudover er formålet med faget, at sikre sig at soldaten er bevidst om arbejdsmiljø-
lovgivningens regler omkring fysisk arbejde.

4. LÆRINGSUDBYTTE

Se uddannelsesbeskrivelse.

5. LÆRINGSMÅL

Efter lektionen har soldaten opnået følgende viden/færdigheder/kompetencer:

Viden:

 Kursisten kan søge vejledning om Hjemmeværnets værnsgrene, Hjemmeværnets 
todelte ledelse, Hjemmeværnets Rådsorganisation samt Hjemmeværnets roller og 
opgaver i Totalforsvaret med fokus på eget værn.

 Kursisten kan beskrive egne pligter og rettigheder i Hjemmeværnet.
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 Kursisten kan søge vejledning om transport af farlig gods i Hjemmeværnet.
 Kursisten kan søge vejledning og beskrive forhold vedrørende Krigens Folkeret og 

de traktater, som danner grundlag for disse.
 Kursisten kan beskrive feltpræstens rolle i Hjemmeværnet samt søge vejledning.

Færdigheder:

 Kursisten kan identificere forskellene mellem Hjemmeværnets værnsgrene og op-
gaver samt identificere Hjemmeværnets todelte ledelse. 

 Kursisten kan identificere egne rettigheder og pligter i Hjemmeværnet.
 Kursisten kan identificere kritiske forhold vedrørende transport af farlig gods.

Kompetencer:

 Kursisten kan handle i kendte situationer under vejledning, således at regler og 
procedurer bliver efterlevet korrekt i forbindelse med tjenesten i Hjemmeværnet.

 Kursisten er bevidst om egne muligheder og tager initiativ til nødvendig informa-
tionsindhentning.

6. INDHOLD 

Faget indeholder følgende emner:
 Underafdelingens og myndighedens opgaver og organisation.
 Orientering om Hjemmeværnet
 Krigens Folkeret.
 Løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik.
 Rådsorganisation i HJV.
 Orientering ved feltpræsten.
 Rettigheder og pligter i HJV.
 Transport af farlig gods.
 Gennemgang af kontrakten med rettigheder og pligter.

7. ARBEJDSFORM/LÆRINGSAKTIVITETER 

Undervisning gennemføres som en blanding af teori og praksis. Der tages udgangs-
punkt i Instruktørvirke i Forsvaret. Dette betyder, at der i størst mulig omfang skal 
gennemføres læringsaktiviteter som aktiverer soldaten igennem cases og opgaver, så-
ledes læring sker ved, at soldaten opsøger svaret. 

8. PRØVER/EKSAMEN/CERTIFICERING

Ingen.

9. SAMMENHÆNG/ALIGNMENT   

Faget skal ses i sammenhæng med alle de fag og situationer, som soldaten møder i 
forbindelse med sin tjeneste i Hjemmeværnet. Der skal drages sammenligning til op-
levede situationer og kommende situationer, således soldaten kan holde det teoreti-
ske op imod det praktiske. 
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10. MODULETS- /FAGETS-/KURSETS ARBEJDSBELASTNING

Aktivitet Arbejdstimer (belast-
ning)

Tilstedeværelsestimer 5,5
Fjernundervisning 1
Selvstudie / forberedelse
I alt 6,5

11. INSTRUKTØRPROFIL

For at undervise i faget Tjenestekendskab i Hjemmeværnet skal instruktøren have et 
godt kendskab til Hjemmeværnets organisation og baggrund. Instruktøren skal være i 
stand til, at sætte sig ind i teori og lave sammenhæng til tjenesten i Hjemmeværnet.

Instruktøren skal have gennemført Grundlæggende Instruktørkursus på Hjemme-
værnsskolen eller lignende, for at kunne skabe læringsaktiviteter der motiverer til læ-
ring. 

12. ANDET 

Undervisningsmateriale og teoretisk grundlag kan findes på HJV.DK: 
  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Hjemmeværnets Grunduddannelse”  mappen 

”Henvisninger”
  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Publikationer” og ”Læringsvideoer”  
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13. STRUKTUREL OVERSIGT  

AKTIVITET/
LEKTIONSNR.

T/FU

TID
MIN.

EMNE/INDHOLD BEMÆRKNING

1 60 Orientering om Hjemmeværnet Gennemføres ifm INTRO HGU
Gennemføres på FELS.DK

2a 60 Hærhjemmeværnsdistriktets organisation og opgaver samt 
præsentation af kompagniet.

Gennemføres ifm INTRO HGU
Gennemføres kun af HHV

2b 60 Flyverhjemmeværnets organisation og opgaver samt gen-
nemgang af eskadrillen.

Gennemføres ifm INTRO HGU
Gennemføres kun af FHV

2c 60 Marinehjemmeværnets organisation og opgaver samt
gennemgang af flotillen.

Gennemføres ifm INTRO HGU
Gennemføres kun af MHV

3 120 Krigens Folkeret Gennemføres ifm INTRO HGU
Gennemføres på FELS.DK

4 30 Rådsorganisation i Hjemmeværnet Gennemføres på HGU

5 60 Orientering ved feltpræsten Gennemføres på HGU

6 60 Løfte, bære, trække slæbe teknik Gennemføres på HGU
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7 30 Transport af farlig gods Gennemføres på HGU

8 90 Rettigheder og pligter Gennemføres af UDCCH eller KUL

14. LÆRINGSOVERSIGT

AKTIVITET
+

TID

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER

1 Orientering om Hjem-
meværnet

Viden
 Kursisten kan søge vejledning om Hjem-

meværnets værnsgrene, Hjemmeværnets 
todelte ledelse, Hjemmeværnets Rådsorga-
nisation samt Hjemmeværnets roller og 
opgaver i Totalforsvaret. 

Færdigheder
 Kursisten kan skelne mellem Hjemmevær-

nets værnsgrene og opgaver samt identifi-
cere Hjemmeværnets todelte ledelse. 

Kompetencer
 Kursisten er bevidst om egne muligheder 

og tager ansvar for nødvendig informa-
tionsindhentning. 

Summativ eva-
luering på 
Moodle kursus, 
i form af afslut-
tende prøve. 

FELS.DK, 
Moodle kursus: 
”Orientering 
om Hjemme-
værnet”

Lov om Hjem-
meværnet.

HJV.DK.

Hjemmevær-
nets årsberet-
ning.

Indhold:
HJV baggrund.

HJV organisation.

HJV opgaver, natio-
nale og internationale.

Værnsgrenene og de-
res opgaver. 

Hjemmeværnskom-
mandoen – todelt le-
delse.

LEK 2a

60 MIN

Hærhjemmeværnsdi-
striktets organisation 
og opgaver samt præ-

Viden
 Soldaten kan beskrive Hærhjemmeværns-

distriktets organisation og opgaver.

Formativ. Gennemgang af un-
derafdeligens organi-
sation og opgaver.
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AKTIVITET
+

TID

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER

sentation af kompag-
niet.

 Soldaten kan gentage kompagninets orga-
nistion, opgaver opgaver og nøglepersonel.

Præsentation af nøgle-
personel.

LEK 2b

60 MIN

Flyverhjemmeværnets 
organisation og opga-
ver samt præsentation 
af eskadrillen.

Viden
 Soldaten kan beskrive Flyverhjemme-

værnsdistriktets organisation og opgaver.
 Soldaten kan gentage eskadrillens organi-

stion, opgaver og nøglepersonel.

Formativ. Gennemgang af un-
derafdeligens organi-
sation og opgaver.

Præsentation af nøg-
lepersonel

LEK 2c

60 MIN

Marinehjemmeværnets 
organisation og opga-
ver samt præsentation 
af flotillen.

Viden
 Soldaten kan beskrive Marinehjemme-

værnsdistriktets organisation og opgaver.
 Soldaten kan gentage flotillens organistion, 

opgaver og nøglepersonel.

Formativ. Gennemgang af un-
derafdeligens organi-
sation og opgaver.

Præsentation af nøg-
lepersonel.

3

120 MIN

Krigens Folkeret. Viden
 Kursisten kan søge vejledning om Krigens 

Folkeret og de traktater, som danner 
grundlag for disse.

 Kursisten kan navngive de forskellige par-
ter der omtales i Krigens Folkeret.

 Kursisten kan navngive forskellige symbo-
ler der anvendes inden for Krigens Folke-
ret.

Færdigheder
 Kursisten kan identificere egne rettigheder 

og pligter i en væbnet konflikt.
 Kursisten kan medvirke til at Krigens Fol-

keret bliver efterlevet i fred, krise og krigs-
situationer. Identificere i hvilke situationer 

Summativ eva-
luering.

Krigens Folke-
ret på 
www.fels.dk

Internettet.

FKOBST 
O.007-2
Bestemmelse 
om humanitær 
folkeret for en-
keltmand.

Indhold:
En kort gennemgang 
af baggrunden for Ge-
neve konventionen
med henblik på at for-
stå sammenhængen 
mellem Krigens Folke-
ret og den militære 
opgave.

Krigens tre aktører:
 Kombattant.
 Non kombattant.
 Civile.

Forhold ved:

http://www.fels.dk/
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AKTIVITET
+

TID

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER

der skal meldes videre, såfremt der for-
kommer brud på disse regler og love.

Kompetencer

 NIL.

 Syge og sårede.
 Besætninger fra fly 

og skibe.
 Krigsfanger.
 Civile.

Diskriminationsprin-
cippet.

Proportionalprincippet.

Tilstrækkelighedsprin-
cippet.

Krigens Folkeret på 
www.fels.dk

Såfremt uddannelsen 
gennemføres som til-
stedeværelsesunder-
visning skal den gen-
nemføres af en fastan-
sat BM/OFF (SBH, KUL 
eller UDCCH).

4

30 MIN

Rådsorganisation i 
Hjemmeværnet.

Viden
 Kursisten kan redegøre for rådsorganisa-

tionens formål og kompetencer.
 Færdigheder.
 Kursisten kan begrunde formålet med rå-

dsorganisationen.
Kompetencer

Formativ evalu-
ering.

HJVBST 
200-010, 
Hjemmevær-
nets rådsorga-
nisation.

HJV.DK.

Indhold:

Formål.
Kompetence.
Rådene.
Møder i rådene.

http://www.fels.dk/
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AKTIVITET
+

TID

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER

  NIL. Kan med fordel gen-
nemføres af UAFD 
rådsmedlem.

5

60 MIN

Orientering ved felt-
præsten.

Viden
 Kursisten kan beskrive feltpræstetjene-

stens formål og opgaver i Hjemmeværnet.
 Kursisten har kendskab til muligheden for 

vejledning ved feltpræsten om personlige 
forhold.

 
Færdigheder
 Kursisten kan identificere, at feltpræsten 

ikke skal ses som en religiøs person, men 
en samlende og vejledende person.

 Kursisten kan medvirke i en cerimoniel-
handling forestået af feltpræsten.  

6

60 MIN

Løfte-, bære-, trække- 
og slæbeteknik.

Viden 
 Soldaten kan gentage anbefalingerne for 

tunge løft. 
 Soldaten kan gentage retningslinjerne i Ar-

bejdstilsynets vejledning vedr. vurdering af 
byrdens vægt ved tunge løft. 

 Soldaten kan beskrive ryggens opbygning, 
herunder hvordan tung belastning påvirker 
rygsøjlen. 

 Soldaten kan beskrive hvad begrebet 
”core” dækker over, samt hvorfor det er 
vigtigt at have en stærk core.

Uddannelses-
materiale kan 
findes i map-
pen ”henvis-
ninger” på 
HGU portalen.

Indhold 
Forvisning af forskel-
lige løft med fokus på 
ryggens stilling. 
Basal biomekanik ifm. 
løft af byrder. 
(vægtstangsprincip-
pet)

Lektionen er en fær-
dighedslektion.

Det forudsættes af 
kursisten har gennem-
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AKTIVITET
+

TID

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER

Færdigheder 
 Soldaten kan efterligne løft af forskellige 

byrder ved brug af hensigtsmæssig løfte-
teknik. 

 Soldaten kan efterligne grundløft, svingløft 
og kuffertløft, makkerløft, drejeløft, vippe-
løft, brandmandstag og slæbeløft. 

 Soldaten kan efterligne øvelser i bevæge-
lighedstræning for lænderyg og brystryg 
samt lave udstrækningsøvelser. 

 Kan efterligne træning af core-muskulatu-
ren og kontrollere at denne aktiveres ved 
at se hænderne bevæge sig. 

 Soldaten kan identificere korrekt/dårlig 
kropsholdning og betydningen af disse. 

ført FELS.DK lektion 
omhandlende LBTS 
(vidensdel).

7

30 MIN

Transport af farlig 
gods.

Viden
 Kursisten kan beskrive hvilken type farlig 

gods der må køres med uden uddannelse.

Færdigheder
 Kursisten kan identificere hvilken type far-

lig gods der må transporteres.

Kompetencer
 Kursisten er bevist om, at denne forud for 

transporten skal modtage et kontrolskema, 
samt en instruks om, at godset skal surres. 

 Kursisten er i forbindelse med transporten, 
bevidst om altid at medbringe en godkendt 
ildslukker.

Se power point 
på HJV.DK 
(uddannelses-
forum).

BEK nr. 828 af 
10/6/2017 
”Bekendtgø-
relse om 
vejtransport af 
farlig gods”,

Lektionen skal afhol-
des af en ADR uddan-
net instruktør (FSBM, 
KUL, ADR/SBH eller 
UDCCH)
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AKTIVITET
+

TID

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER

8

90 MIN

Rettigheder og pligter Viden
 Kursisten har grundlæggende viden om 

egne pligter og rettigheder i Hjemmevær-
net.

Færdigheder
 Kursisten kan identificere egne rettigheder 

og pligter i Hjemmeværnet.

Kompetencer
 Kursisten tager ansvar for egne handlinger 

og initiativ til at udfylde nødvendige blan-
ketter. 

Formativ evalu-
ering.

HJKBST 560-6 
Instruktørve-
derlag.

HJKBST 560-7 
Godtgørelse for 
tabt arbejds-
fortjeneste.

HJVBST 560-
012 Befor-
dringsgodtgø-
relse til frivil-
ligt personel.

HJVBST 730-
010 Behand-
ling af Erstat-
ningssager i 
Hjemmevær-
net.

Indhold:
Kontrakten.

Lovpligtig uddannelse.

24 t funktionsrelateret 
tjeneste.

Skader:
Brilleskader.
Personskader.
Tandskader.
Tabs og skadesmel-
ding.
Skade på egne effek-
ter.
Bortkomst af våben.

Økonomi:
Tabt arbejdsfortjene-
ste.
Ydelser i forbindelse 
med aktivering.
Befordringsgodtgø-
relse.
Forsikring i forbindelse 
med anvendelse af 
eget køretøj.
Forplejning.
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AKTIVITET
+

TID

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER

Forsikrings- og erstat-
ningsregler: ”Lov om 
erstatning til skade-
lidte værnepligtige”

15. BEDØMMELSESPLAN
NIL
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