
SURVEX, 1483

Kursus/uddannelsesbeskrivelse

Formål
Formålet med modulet er, at evaluere kursistens viden, fær-
digheder og kompetencer fra Hjemmeværnets Grunduddan-
nelse og Dæksgastuddannelse i relation til kursistens virke i 
en operativ ramme.

Forudsætninger
 1481 Dækstjeneste i Marinehjemmeværet, Q 02864258
 1420 Speedbådscertifikatkursus, Q 03468856
 1484 Skydning til søs, Q 04358496

Læringsudbytte
Efter afslutning af modulet forventes kursisten at have opnået 
følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
 Have forståelse for egen rolle i den operative ramme under 

løsning af enheden opgaver.

Færdigheder
 Kursisten skal kunne anvende relevante færdigheder fra 

Hjemmeværnets Grunduddannelse og Dæksgastuddannelse 
ifm. enhedens operative opgaver.

Kompetencer
 Kursisten kan på baggrund af anvisninger fra en befalings-

mand tage personlig stilling, og handle i overensstemmelse 
med anvisningerne under enhedens operative opgaver.

Indhold
Modulet indeholder følgende emner:

Dæksgast: SURVEX
Generel enhedsuddannelse ifm. SURVEX. 

Praktiske oplysninger

Udgivelsesdato
DEC 2020

Målgruppe 
Medlemmer i MHV

Deltagere 
Min 10 – max 20

Niveau
Niveau 2
jf. kvalifikationsrammen 
for livslang læring

ECTS
Ingen ECTS point

Varighed
24 – 28 timer

Uddannelsesudbyder
Underafdeling eller Mari-
nehjemmeværnet

SAP ID
D-objekt 02864262

Objekt forkortelse
SURVEX

Kompetenceudvikling er vital for Hjem-
meværnets evne til at løse tidens og 
fremtidens opgaver.

UDDANNELSESBESKRIVELSE



Reglement for Marinehjemmeværnet (RFM) 1-35 SURVEX.
Chefen for Marinehjemmeværnets Direktiv 153-010 MHV SUR-
VEX.

MFP: Maritim havnebevogtningsøvelse
Faget indeholder følgende emner fra Hjemmeværnets Grundud-
dannelse og dæksgastuddannelse:
 Vedligeholdelse
 Førstehjælp og hygiejne
 SINE
 Speedbåd
 Sømandskab
 SAIS
 Maritim bevogtning
 SRC
 KOM
 Mørkekampmidler

Studie- og arbejdsmetoder 
Dæksgast: SURVEX
Undervisningen foregår om bord på et marinehjemmeværnsfar-
tøj ifm. en planlagt SURVEX eller en SURVEX lignende sejlads.

MFP: Maritim havnebevogtningsøvelse
Undervisningen foregår ifm. et havneanlæg.

Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning og der 
inddrages skiftende pædagogiske principper og metoder, som 
beskrevet i Instruktørvirke i Forsvaret.

Eksamen / Prøve / Certificering 
Instruktørerne (kan være enhedens førere) foretager løbende 
en formativ evaluering af kursisternes handlinger.
Kursuslederen foretager ved afslutning af kurset en summativ 
evaluering af kursisten: Bestået/ikke bestået.

Kvalifikation (Q i DeMars):
Sejlende enheder: Q 02607021 SURVEX, 1483.

MFP enheder: Q 02625673 HAVNEBEVOGTNINGSØVELSE, MFP, 
1486.

Bemærkninger 
Sejlende enheder: 
 Modulet gennemføres ved underafdelingen eller ved en mari-

nehjemmeværnsflotille.
 Modulet gennemføres for dæksgaster ifm. planlagte SURVEX 

(weekendsejladser).

MFP enheder:
  Modulet gennemføres ved Marinehjemmeværnssektionen.
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