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Beskrivelse af kurset: MFP Havnebevogtning 
 
 
Indledning 
Dette modul skal tages som sidste del af MFP 
 
Forudsætninger    

HGU 
Speedbåd 
SAIS 
MIL KOM MFP 
Mørkekampmidler  
SKUD trin B SØ  
Short Range Certificate 

 
Formål 
Uddannelsen skal sætte kursisten i stand til at indgå som gast i en MFP gruppe 
 

Læringsmål:  
 
Læringsmål 

  
Viden: 

 Beskrive formålet med kurset 
 Beskrive MFP organisation, herunder C2 forhold for MFP opgaver og bereskabsplan / niveau 
 Beskrive de forskellige areas, så som EZ, HSA, TAOR, HPAOI, hvad er et ISPS-område og de 

afledte opgaver i de enkelte areas 

 Beskriv hvad nødværge og nødret er, og hvor når de bruges, hvad magtbarometer er, og hvor-
ledes det bruges, hvorledes gastens- / bådførenskort anvendes og hvorledes man kan undgå 
at optrappe en konflikt ved at anvede konflikthåndtering, her under konflikttrappen  

 Kan redegøre for behandlingsformer i en gummibåd 
 Kan redegøre for brugen af den udleverede redningsdragt og -vest, samt kontrol før og efter 

brug 

 Kan redegøre for brugen af Jason Cradle i forbindelse med mand over bord (MOB), herunder 
manøvrer af GB. 

 Kan redegøre for hvordan man kommer op i en MHV GB ved MOB.  
 Kan navngive de enkelte bogstaver i huskeordet FALKUSE og hvorledes huskeordet bru-

ges i MFP MHV 
 Kan beskrive vigtigheden af feltmæssig vedligeholdelse af redningsvest, fartøjsdragt. 
 Kan beskrive vigtigheden af at beskytte våben og an- den udrustning mod saltvand og salt i 

luften. 

 Kan beskrive vigtigheden af at afferske trailere, både og anden udrustning, der har været udsat 
for salt- vand. 

 Kan beskrive vigtigheden af god hygijene og hvordan denne holdes. 
 Kan beskrive hvorledes et BSO indrettes og hvad MFP bruger et BSO til. 

 Kursisten kan beskrive forhold under beskydning fra trusselen, for enkeltmand og hold samt 
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både til lands og til vands. 
 Beskrive principperne for visitation af køretøj og personel 
 Beskrive principperne for hvorledes en AKP, PKP, FTP og OV-post er placeret, samt formålet 

med de enkelte poster 
 Kan beskrive en postinstruks jf. huskeordet SMASSH 
 Kan beskrive brugen af en afstandsretningsskitse ved en PKP og AKP 
 Beskriv hvorledes samarbejdet mellem PKP og FTP foregår 

 Kan beskrive hvad en bevogtningslinje (BVL) bruges til og hvorledes den afmærkes. 
 Kan beskrive hvorledes flydeafmærkninger benyttes 
 Beskrive hvorledes en havn afsøges 
 Kan beskrive hvorledes en AKP opbygges 
 Kan beskrive hvorledes en PKP opbygges 
 Kan beskrive hvorledes man anråber et indkommende fartøj 
 Kan beskrive hvorledes samarbejdet mellem PKP-GB og GB-GB funger 
 Kan beskrive hvorledes man anråber et indkommende fartøj 
 Beskriv hvorledes man afviser et indkommende fartøj 
 Beskriv hvorledes man eskoterer et fartøj fra R/V uden for havnen og ind til kaj 
 Kan beskrive hvorledes man åbner og lukker en flydeafmærkning 

 
Færdigheder: 

 Beherske brugen af magtbarometeret, Gastens / bådførens –kort samt kan anvende konflikt-
trappen ifm. konflikthåndtering. 

 Kan udføre kontrol af redningsdragten og -vesten virker før og efter brug. 
 Kan anvende redningsdragten og -vesten 
 Kan vise hvordan man bruger Jason Cradle  i forbindelse både manøvre 

 Kan udføre en redningsøvelse hvor man skal springe i vandet fra en kajkandt svømme ud og 
redde sig selv op i en MHV GB for derefter svømme ind til kajen og klatre op af en stige 

 Kan udføre “Klar til kamp”. 

 Under klar til kamp anvender SOVEBLIK til at klargøre gummibådene 

 Udføre kontrol på redningsvest og fartøjsdragt 

 Kursisten medvirker til reaktion overfor beskydning fra en trussel imod gummibåd. 
 Kursisten behersker bevægelse for enkeltmand og hold under beskydning eller en trussel.  
 Kan som en del af et hold udføre en visitation af køretøj og personel 

 Kan anvende et afstandsretningsskitse  
 Kan udføre korrekte meldinger iht. LPU 3, MIL KOM MFP ifm. OV-post 
 Kan anvende postindstruksen til at indrette og bemande en post 
 Kan udføre en udlægning af en BVL rundt om et skib, som en del af et GB-hold. 

 Kan udføre en afsøgning af en havn i samarbejde med en makker 
 Kan udføre en afsøge af en kajkant fra vandsiden, som gast i en GB 
 Kan udføre en afsøgning af vandsøjlen og bunden i rollen som SAIS operatør 
 Kan beherske rollen som vagt i en AKP 

 Kan beherske rollen som vagt i en PKP 

 Kan beherske rollen som gast i en FTP 
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Indhold 
 Intro havnebevogtning 

 Organisation 

 Opbygning af havnebevogtning 
 Ansvar, regler og beføjelser for bevogtning 
 Enkeltmandsfærdigheder 
 Havnebevogtning 

 
 
 
Arbejdsform/Læringsaktiviteter: 
 

 Der gennemføres klasseundervisning i form af gruppearbejde, cases, samt praktisk gen-
nemførelse uddendøres 

 Instruktører faciliterer undervisningen, hvor kursisten er ansvarlig for egen læring  

 
Modulets/faget/kursets arbejdsbelastning: 
 
Aktivitet Arbejdstimer (belastning) 
Tilstedeværelsestimer 32 
Fjernundervisning 0 
Selvstudie / forberedelse 0 
I alt  32 timer 

 
 
Prøver, bedømmelser og eksamen  
 

 Løbende evaluering  
 Bestået/ikke bestået 

 
Andet  
 

Undervisningsmateriale og teoretisk grundlag kan findes på HJV.dk:  
  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Hjemmeværnets grunduddannelse”  mappen ”Henvisninger” 

  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Publikationer” og ”Læringsvideoer”   
 

 

 Q 02337470  
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Strukturel oversigt 
 
 

AKTIVITET/ 
TIME NR. 

T/FU 

TID 
MIN. 

EMNE/INDHOLD 
(Kort tekst) 

BEMÆRKNING 

 
1 

(T) 

 
30 

 
Intro havnebevogtning. 
Præsentation af læringsmålet 
Formålet med faget 
Kurset generelt 
Næste kursus ( den røde tråd i uddannelsen ) 

 

 

2 
(T) 

45  
Organisation 

 C2 forhold for MFP opgave 
 Beredskabsplan / niveau 

 
 

 
Overordnet skitse af C2 og Bered-

skabsplan 

3 
(T) 

 

 
90 

 
Opbygning af havnebevogtning 

 De forskellige areas herunder ISPS 
 De afledte opgaver i de enkelte areas 

 

 
Overordnet skitse. 

 
 

4 
(T) 

 

 
180 

 
Ansvar, regler og beføjelser for bevogtning 

 Nødværge og nødret 

 Magtbarometer 
 Gastens / bådførens -kort 
 Konflikthåndtering 

 

 
Teori / praktik 
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5-10 
(T) 

 

 
985 

 
Enkeltmandsfærdigheder 

 Entring af gummibåd fra vand og personlige rednings 
midler 

 Klar til kamp 
 Felthygiejne, vedligehold af materiel og indretning af 

BSO 

 Egen beskyttelse for enkeltmand og hold, på land og til 
vands 

 Search, af personer og køretøjer 
 Posttjeneste, til vands og til land 

 

 
 

11-14 
(T) 

 

600 
 

 
Havnebevogtning  

 Bevogtningslinie, flydeafmærkning 
 Afsøgning af en havn 
 AKP 
 PKP 
 Fartøjspatrulje (eskorte som afvisning) 
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Læringsoversigt 
 
AKTIVIT

ET 
+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

1 
30 min. 

Intro havne-
bevogtning  

Ved lektionens afslutning kan kursisten:  
 
Viden: 

- Læringsmålet for kurset 
- Formålet med lektionerne 
- Kurset generelt ifm. rollen for MFP  
- De forige kurser og de kommende kursuser  

 ATP 94 1-1 og 
1-2 
 
Uddannelses-
beskrivelsen for 
LPU 1-4, MFP 

Der skal skabes en 
rødtråd ifm. 
 Uddannelsesvejen 
 Det at være 

MFP’ere 
 

2 
45 min.  

Organisation Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 
Viden:   
 
Beskrive MFP organisation, herunder C2 forhold for MFP op-
gaver og bereskabsplan / niveau 
 
 

 HVS 9302-001-
21 Håndbog i 
bevogtning 1-1-
8, 3-1-1 og 3-1-
2 

Der skal skabe et over-
ordente overblig over 
hvor en MG gast er i 
det store MFP billede 
ifm. en indsættelse. 
 
Dette skal gøres så 
visiuelt så muligt 

3 
90 min 

Opbygning af 
havnebevogt-
ning 

Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 
Viden: 
 

 De forskellige areas, så som EZ, HSA, TAOR, HPAOI 
 Hvad er et ISPS-område  
 De afledte opgaver i de enkelte areas 

 
 

 HVS 9302-001-
21 Håndbog i 
bevogtning 2-2-
1 
 

Vejledning i 
martim sik-
ring. Havnefa-

Gennemføres om TN-
bord øvelse hvor de 
forskellige områder 
bliver synliggjort over 
for kursisterne 
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AKTIVIT
ET 
+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

cilitetssikring 
(https://www.t
rafikstyrel-
sen.dk/~/media
/Dokumenter/1
1%20Havne/Vej
led-
ning%20om%2
0havnefacilitets
sikring.pdf) 
 

4 
180 min 

Ansvar, regler 
og beføjelser 
for bevogtning 

Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 
Viden: 
 

 Hvad nødværge og nødret er, og hvor når de bruges 
 Hvad magtbarometer er, og hvorledes det bruges 
 Hvorledes gastens- / bådførenskort anvendes 
 Hvorledes man kan undgå at optrappe en konflikt ved 

at anvede konflikthåndtering, her under konflikttrap-
pen 

 
 
 
 
 

Løbende vurde-
ring igennem 
uddannelsen. 

HVS 9302-001-
21 Håndbog i 
bevogtning 1.4 
og 3.2 samt 
bilag s. 90 og 
94. 
 
Konflikttrappen 

Gennemføres via ca-
ses/indspil hvor kursi-
sten vil blive tvunget til 
at handle ud fra læ-
ringsmålene  

https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/11%20Havne/Vejledning%20om%20havnefacilitetssikring.pdf
https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/11%20Havne/Vejledning%20om%20havnefacilitetssikring.pdf
https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/11%20Havne/Vejledning%20om%20havnefacilitetssikring.pdf
https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/11%20Havne/Vejledning%20om%20havnefacilitetssikring.pdf
https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/11%20Havne/Vejledning%20om%20havnefacilitetssikring.pdf
https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/11%20Havne/Vejledning%20om%20havnefacilitetssikring.pdf
https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/11%20Havne/Vejledning%20om%20havnefacilitetssikring.pdf
https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/11%20Havne/Vejledning%20om%20havnefacilitetssikring.pdf
https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/11%20Havne/Vejledning%20om%20havnefacilitetssikring.pdf
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AKTIVIT
ET 
+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

Færdigheder: 
 

 Beherske brugen af magtbarometeret, Gastens / bådføre-
renskort samt kan anvende konflikttrappen ifm. konflikt-
håndtering. 

 

5 
165 min 

Entring af 
gummibåd fra 
vand og per-
sonlige red-
nings midler 
 

Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 
Viden: 

 Kan redegøre for behandlingsformer i en gummibåd 
 Kan redegøre for brugen af den udleverede redningsdragt 

og -vest, samt kontrol før og efter brug 

 Kan redegøre for brugen af Jason Cradle i forbindelse med 
mand over bord (MOB), herunder manøvrer af GB. 

 Kan redegøre for hvordan man kommer op i en MHV GB 
ved MOB.  
 

Færdigheder: 
 
 Kan udføre kontrol af redningsdragten og -vesten virker 

før og efter brug. 

 Kan anvende redningsdragten og -vesten 
 Kan vise hvordan man bruger Jason Cradle  i forbindelse 

både manøvre 

 Kan udføre en redningsøvelse hvor man skal springe i 
vandet fra en kajkandt svømme ud og redde sig selv op i 
en MHV GB for derefter svømme ind til kajen og klatre op 

 RFM Sikkerhed ifm. Red-
ningsøvelsen: 
 
GB skal være beman-
det med en GBF og en 
gast. GB skal være 
fastgjort med forhale-
ren til kajen, men skal 
være klar til at hjælpe 
kursister der får pro-
blemer. Der skal være 
en IN på kajen der 
overvåger kursister i 
vandet, samtidig skal 
han/hun havde en mo-
biltelefon på sig, såle-
des at der kan ringes 
efter hjælp ved et be-
hov. 
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AKTIVIT
ET 
+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

af en stige 

 

6 
60 min 

Klar til kamp Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 
Viden: 

 Kan navngive de enkelte bogstaver i huskeor-
det FALKUSE og hvorledes huskeordet bruges 
i MFP MHV 

 

Færdigheder: 

 Kan udføre “Klar til kamp”. 
 Under klar til kamp anvender SOVEBLIK til at klargøre 

gummibådene 

 Udføre kontrol på redningsvest og fartøjsdragt 

 

Løbende og 
mundtlig 

RFM 
 
HVS 2000-001- 

21 Taktik 
for grup-
pen. 4-3 

 
HRN 111-001 

GV M/95 famili- 
en. 

Indhold: 
 Klar til kamp. 

 Huskeordet 
jf. FALKUSE. 

 Skjul og sløring 
i mørke. 

 Klar til kamp, 
mørke herunder 
Natobservation 
udstyr og termi-
ske kikkerter. 

 
Bemærkninger: 

Klar til kamp gennem- 
føres punkt for punkt 
jf. huskeordet dog 
skal det gøres i relief 
af det martime og 
show of force. 

7 
60 min 

Felthygiejne, 
vedligehold af 
materiel og 
indretning af 
BSO 
 

Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 

 

Viden: 

 Kan beskrive vigtigheden af feltmæssig vedligehol-
delse af redningsvest, fartøjsdragt. 

Løbende og 
mundtlig 

HVS 2000-001-
21 Taktik for 
gruppen 3-4-2, 
5-4 og 5-5 
 
RFM 

Indhold: 
 

 Vedligeholdelse af 
støvler, GV, uni-
form, sokker, t- 
shirt mv. 
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AKTIVIT
ET 
+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

 Kan beskrive vigtigheden af at beskytte våben og an- 
den udrustning mod saltvand og salt i luften. 

 Kan beskrive vigtigheden af at afferske trailere, både 
og anden udrustning, der har været udsat for salt- 
vand. 

 Kan beskrive vigtigheden af god hygijene og hvordan 
denne holdes. 

 Kan beskrive hvorledes et BSO indrettes og hvad MFP 
bruger et BSO til. 

 

HRN 111-001 
GV M/95 famil-
len. 

 Vedligeholdelse af 
vest og fartøjs-
dragt. 

 Afferskning af udsat 
materiel. 

 

BSO i MFP resi bruges 
til hvil -  både sove og 
skafning, samt velige-
hold af personlig udstyr 

 

Der skal lægges en 
vægt i hygiejne ifm. At 
der fællesbrug af far-
tøjsdragter. 

8 
225 min 

Egen beskyt-
telse 

Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 
Viden: 
 

 Kursisten kan beskrive forhold under beskydning fra 
trusselen, for enkeltmand og hold samt både til lands 
og til vands. 

 
 
 
 
 

Løbende HVS 2000-001-
21 Taktik for 
gruppen 1-8-5 
 
HVS 2000-004-
67 Gruppe-
førens huske-
bog s. 14 

Kursisten skal kunne 
deltage i en gummi-
båds besætning og 
reagere overfor be-
skydning ledet af vå-
benleder eller GBF.  
Kursisten skal lære 
bevægelse under be-
skydning med at søge 
dækning og bruge af-
passede spring som 
enkeltmand. 
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AKTIVIT
ET 
+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

Færdigheder: 
 Kursisten medvirker til reaktion overfor beskydning 

fra en trussel imod gummibåd. 

 Kursisten behersker bevægelse for enkeltmand og 
hold under beskydning eller en trussel. 

Kursisten skal lære 
standart fremgangs-
måde for hold et og to 
hold af to personer. 
Unden overspring. 
 

9 
180 min 

Search af kø-
retøj og per-
sonel 

Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 
Viden: 

 

 Beskrive principperne for visitation af køretøj og per-
sonel 

 
Færdigheder: 
 

 Kan som en del af et hold udføre en visitation af kø-
retøj og personel 

Løbende og 
mundtlig 

Bevogtnings-
håndbogen 
kap. 2.11.1 og 
2.11.2 

Kursisten skal jf. prin-
cipperne i bevogtnings 
håndbog kunne delta-
ge som en del af et 
visitations hold på bå-
de kørertøj og perso-
nel. 

10 
300 min 

Posttjeneste, 
til vands og til 
land 
 

Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 
Viden: 

 

 Beskrive principperne for hvorledes en AKP, PKP, FTP 
og OV-post er placeret, samt formålet med de enkel-
te poster 

 Kan beskrive en postinstruks jf. huskeordet SMASSH 

 Kan beskrive brugen af en afstandsretningsskitse ved 
en PKP og AKP 

 LPU 3, MIL 
KOM MFP, Lek. 
8 
 
HVS 2000-001-
21 Taktik for 
gruppen 5.4.2  
HVS 2000-004-
67 Gruppe-
førens huske-

Lektionen skal veksle 
mellem teori og prak-
tisk udførelse, hvorved 
der øves udførelse af 
meldinger. 
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AKTIVIT
ET 
+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

 Beskriv hvorledes samarbejdet mellem PKP og FTP 
foregår 

 
Færdigheder: 
 

 Kan anvende et afstandsretningsskitse  
 Kan udføre korrekte meldinger iht. LPU 3, MIL KOM 

MFP  ifm. OV-post 
 Kan anvende postindstruksen til at indrette og be-

mande en post 
 

bog s. 25 
 
HVS 9302-001-
21 Håndbog i 
bevogtning 
2.11.3 

11 
60 min. 

Bevogt-
ningslinie, 
flydeaf-
mærkning 

 

Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 
Viden: 
 

 Kan beskrive hvad en bevogtningslinje (BVL) bruges 
til og hvorledes den afmærkes. 

 Kan beskrive hvorledes flydeafmærkninger benyttes 
 
Færdigheder: 
 

 Kan udføre en udlægning af en BVL rundt om et skib, 
som en del af et GB-hold 
 

 HVS 9302-001-
21 Håndbog i 
bevogtning 
1.1.5 

I denne lektion skal 
der være fokus på 
manøver ifm. Udlæg-
ning af en flydeaf-
mærkning rundt om et 
skib 

12 
120 min 

Afsøgning af 
en havn 

Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 
 

 HVS 9302-001-
21 Håndbog i 
bevogtning 

Her skal være fokus 
på havnemiljø og sik-
kerhed med at arbejde 
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AKTIVIT
ET 
+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

Viden: 
 

 Beskrive hvorledes en havn afsøges 
 
Færdigheder: 
 

 Kan udføre en afsøgning af en havn i samarbejde med 
en makker 

 Kan udføre en afsøge af en kajkant fra vandsiden, 
som gast i en GB 

 Kan udføre en afsøgning af vandsøjlen og bunden i 
rollen som SAIS operatør 

1.2.3 ved kajkanten. Der ud 
over skal der være 
fokus på vandsiden. 

13 
120 min 

AKP 
 

Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 
Viden: 
 

 Kan beskrive hvorledes en AKP opbygges 
 
Færdigheder 
 

 Kan beherske rollen som vagt i en AKP 

 HVS 9302-001-
21 Håndbog i 
bevogtning 2.9 

Her opbygges en AKP 
hvor efter der laves 
indspil for at træne 
tidliger lært færdighe-
der og viden inden for 
search af personel og 
køretøjer, samt regler 
for magtanvendelse 

14 
150 min 

PKP 
 

Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 
Viden: 
 

 Kan beskrive hvorledes en PKP opbygges 
 Kan beskrive hvorledes man anråber et indkommen-

 HVS 9302-001-
21 Håndbog i 
bevogtning 
2.11.3 

Her opbygges en PKP 
hvor efter der laves 
indspil for at træne 
tidliger lært færdighe-
der og viden om regler 
for magtanvendelse 
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AKTIVIT
ET 
+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

de fartøj 
 
Færdigheder: 
 

 Kan beherske rollen som vagt i en PKP 

14 
150 min 

Fartøjspatrulje 
(eskorte som 
afvisning) 

Ved lektionens afslutning kan kursisten: 
 
Viden: 
 

 Kan beskrive hvorledes samarbejdet mellem PKP-GB 
og GB-GB funger 

 Kan beskrive hvorledes man anråber et indkommen-
de fartøj 

 Beskriv hvorledes man afviser et indkommende fartøj 
 Beskriv hvorledes man eskoterer et fartøj fra R/V 

uden for havnen og ind til kaj 
 Kan beskrive hvorledes man åbner og lukker en fly-

deafmærkning 
 
Færdigheder: 
 

 Kan beherske rollen som gast i en FTP 
 

 HVS 9302-001-
21 Håndbog i 
bevogtning 
2.13, 2.14.1 og 
2.15.1 

Der etabeleres en til to 
FTP (GB) hvor efter 
der laves indspil for at 
træne eskotering, 
åben og lukke af en 
flydeafmærkning, og 
afsning af et indkom-
mende fartøj, samt 
tidliger lært færdighe-
der og viden om regler 
for magtanvendelse 
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Bedømmelsesplan 
 
 
 

Kompetencemål  Bedømmelse Bemærkning 

(kompetence 1 fra læringsmålet) 
 
( eller en væsentlig mellemfaldende kompeten-
ce, der vil opstå under forløbet, f.eks. midtvejs i 
uddannelsen) 

Hvordan bedømmes kompetencen?  
Hvad lægges der særlig vægt på i vurde-
ringen af kompetencen? 
Evt. henvisning til prøve, opgave, pro-
blemformulering, handlebane, standard-
øvelse. 

Vurderingskriterier : 

 Kriterium 1 

 Kriterium 2 

 Kriterium 3 
 
 
 
 

(Kompetence 2 fra læringsmålet)  Vurderingskriterier : 

 Kriterium 1 

 Kriterium 2 

 Kriterium 3 
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