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Indledning
Introduktion til Hjemmeværnets Grunduddannelse (INTRO 
HGU) er den første uddannelse det nye medlem af Hjemme-
værnet skal gennemføre. Hensigten med INTRO HGU er, at 
introducere det nye medlem for underafdelingen, således 
denne kender nøglepersoner, organisation og opgaver for un-
derafdelingen. Derudover skal det nye medlem også introdu-
ceres for den foresattes myndigheds organisation og opgaver 
samt Hjemmeværnets baggrund.

De lektioner der fremgår af læringsplanen for INTRO HGU er 
forudsætningslektioner for at gennemføre Hjemmeværnets 
Grundud dannelse (HGU). Disse skal gennemføres i underaf-
delingen eller på FELS.DK inden opstart på HGU.

Nogle af de forudsætningsskabende lektioner på INTRO HGU 
kan gennemføres på FELS.DK (internettet). Dette er valgt for 
at minimere det nye medlems samlede uddannelses- og 
transporttid, men det  ses også som en hjælp for de underaf-
delinger/distrikter, der ikke har ressourcer til at gennemføre 
kurserne lokalt. Såfremt ressourcerne er tilstede, må 
FELS.DK lektionerne gerne gennemføres som tilstede- væ-
relse.

Indholdet af lektionerne i eksercits uden våben og uniforms- 
og udrustningstilpasning bør repeteres jævnligt i forbindelse 
med uddannel sesaftener eller weekendaktiviteter.

Marinehjemmeværnet (MHV) skal i forbindelse med INTRO 
HGU gennemføre lektioner i Maritim sikkerhed og fartøjskend-
skab ud over de lektioner der er værnsfælles. Disse lektioner 
er forudsætningsskabende for at gennemføre uddannelses-
sejlads med MHV fartøjer. Lektionerne er ikke forudsætnings-
skabende for deltagelse på HGU. 
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INTRO HGU kan suppleres med FLEX-moduler jf. uddannel-
sesoversigten på HJV.DK med henblik på, at opnå yderligere 
viden og færdigheder som Hjemmeværnssoldat inden og efter 
HGU. FLEX-modulerne kan gennemføres af alle, men det er op 
til underafdelingschefen at vurdere hvilke FLEX-moduler der 
skal gennemføres for den enkelte, i forhold til en kommende 
funktion og uddannelsesønsker. Der er enkelte FLEX-moduler 
der er forudsætningsskabende for andre uddannelser. Dette 
fremgår af uddannelsesvejen for den pågældende funktion.

Formål
Formålet med INTRO HGU er, at give soldaten de forudsæt-
ninger der skal til, for at kunne være aktiv medlem af Hjem-
meværnet, herunder deltage i aktiviteter og uddannelser. 
Derudover skal kurset være fundament for de efterfølgende 
uddannelser, som soldaten skal gennemføre for at være grun-
duddannet i Hjemmeværnet.

Forudsætninger
Der kræves ingen uddannelsesmæssige forudsætninger for at 
deltage på kurset. Soldaten skal have et medarbejdernummer 
og have udleve ret komplet uniforms- og oppakningssystem jf. 
normering.

Læringsudbytte
Målet er, at kursisten efter endt kursus har opnået følgende 
viden, fær digheder og kompetencer:

Viden
 Kursisten har grundlæggende viden om de administrative 

be stemmelser, der er gældende vedrørende egen tjeneste 
i Hjemmeværnet.

 Kursisten skal have grundlæggende viden om Hjemmevær-
nets  organisation og baggrund.

 Kursisten skal have grundlæggende viden om Krigens Fol-
keret.

 Kursisten har forståelse for anvendelsen af den udleverede 
uniform og udrustning.

 Kursisten har forståelse for betydningen af Eksercits uden 
vå ben i forbindelse med uddannelsen i Hjemmeværnet.

Færdigheder
 Kursisten kan anvende udleveret uniform og udrustning i 

overensstemmelse med Hjemmeværnets bestemmelser.
 Kursisten kan anvende HJV.DK i sit videre forløb under 

gennemførelse af HGU.
 Kursisten kan identificere sine rettigheder og pligter under 

den  fremtidige tjeneste, herunder anvende de rette admi-
nistrative blanketter og formularer.

Objekt forkortelse
INTRO HGU



Kompetencer
 Kursisten tager ansvaret for den fremtidige anvendelse af 

sine uniformer og personlige udrustning.
 Kursisten tager initiativ og ansvar for egen anvendelse af 

HJV.DK på brugerniveau.
 Kursisten tager ansvar for at efterleve Forsvarets bestem-

melser som fører af Forsvarets køretøjer.
 Kursisten er bevidst om sine vilkår i Hjemmeværnet og kan 

tage ansvar for at søge administrative bestemmelser af be-
tydning for sin tjeneste.

 Kursisten kan tage personlig stilling til korrekt handlen i 
forhold til Krigens Folkeret i rammen af sin fremadrettede 
tjeneste i Hjemmeværnet.

Indhold
INTRO HGU indeholder følgende emner:
 Tjenestekendskab i Hjemmeværnet, herunder 

 LBTS
 Krigens Folkeret
 Orientering om Hjemmeværnet.

 Anvendelse af uniforms- og oppakningssystem
 Eksercits uden våben
 HJV.DK (FELS.DK)
 Anvendelse af Forsvarets køretøjer (FELS.DK)
 Grundlæggende militær sikkerhed (FELS.DK)
 Informations- og persondatasikkerhed i HJV (FELS.DK)
 Maritim sikkerhed og fartøjskendskab (kun MHV)

Studie- og arbejdsmetoder
INTRO HGU gennemføres som en blanding af tilstedeværel-
sesundervisning og fjernundervisning.

Tilstedeværelsesundervisningen gennemføres på baggrund af 
forskellige pædagogiske og didaktiske principper og overvej-
elser, således soldaten motiveres til læring.

Læringsaktiviteterne gennemføres som beskrevet i Instruk-
tørvirke i Forsvaret.

Det er påkrævet at instruktøren har gennemført Grundlæg-
gende Instruktørkursus på Hjemmeværnsskolen eller tilsva-
rende. Der stilles krav om’, at instruktøren har erfaring med 
undervisning og forståelse af forskellige pædagogiske princip-
per. Der kan i visse tilfælde afviges fra dette, såfremt at in-
struktøren vurderes egnet på baggrund af erfaring og kompe-
tencer i forhold til emnet der skal undervises i.

Læs yderligere krav for instruktører ved MHV i de marine-
hjemmeværnsspecifikke læringsplaner.



Eksamen / Prøve / Certificering
Underafdelingschefen gennemfører formativ evaluering af sol-
daten.

Prøveform: Summativ i forbindelse med FELS-kurser. Varig-
hed: 14 timer (HHV/FHV)/32 timer (MHV) 
Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået
Kvalifikation (Q i DeMars):
 Q-nr. 02864264 INTRODUKTION TIL HGU, 1000, 1480
 Q-nr. 03147946 HJV.DK GRUNDKURSUS, 8460
 Q-nr.  02070627 ADMINISTRATIVE FORHOLD, PULJEKØ-

RETØJ
 Q-nr. 02893042 GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSUDDAN-

NELSE
 Q-nr. 01637467 Krigens Folkeret, 8370
 Q-nr. 04391636 MARITIM SIKKERHED, 1478 (kun MHV)

Bemærkninger
INTRO HGU gennemføres i underafdelingen. Det er underaf-
delingschefens ansvar at sikre sig, at soldaten opnår det læ-
ringsudbytte der skal til, for at soldaten kan deltage på HGU.

For at deltage på HGU skal INTRO HGU være gennemført. 

INTRO HGU bliver ikke gennemført som en del af Bootcamp- 
konceptet.

Det er vigtigt at soldaten møder op med tilpasset og samlet 
uniformssystem og udrustning jf. normering.

Godskrivning:
Såfremt et nyt medlem af Hjemmeværnet har aftjent sin 
værnepligt skal vedkommende ikke gennemføre en komplet 
INTRO HGU.
Dog skal følgende fag gennemføres:
 HJV.DK Grundkursus
 Anvendelse af Forsvarets køretøjer
 Grundlæggende militær sikkerhedsuddannelse
 Informations- og persondatasikkerhed i HJV (GDPR)
 Maritim sikkerhed og fartøjskendskab (MHV)
 Orientering om Hjemmeværnet
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