
 

 
 

Lovpligtig uddannelse modul 1 Værns introduktion for 
Marinehjemmeværnet (MHV), 1480 

 
 
Uddannelsesbeskrivelse 
 
Indledning 
Lovpligtig Uddannelse modul 1 for Marinehjemmeværnet er den første 

samlet introduktion til tjenesten i Hjemmeværnet med fokus på Marine-

hjemmeværnet. Modulet gennemføres ved Hjemmeværnsskolen eller ved 

egen flotille. Det er en forudsætning, at modulet gennemføres helt og 

fuldstændigt i den valgte ramme enten ved Hjemmeværnsskolen eller 

ved egen flotille. 

 
Formål 
Formålet med modulet er at give kursisten grundlæggende viden om 
Hjemmeværnet og specifik viden til tjenesten om bord i et marinehjem-
meværnsfartøj.  
 
Uddannelsen skal virke som kompetence- og dannelsesplatform for den 
videre lovpligtige uddannelse og den kommende tjeneste i Hjemmevær-
net, samt anvendes som en fastholdelse af tilknytningen til egen under-
afdeling. 
 
Forudsætninger 
Kursisten er optaget i Hjemmeværnet og medbringer udleveret uniform 

og standard udrustning. 

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

 Kursisten har grundlæggende viden om tjenesten i Hjemmeværnet 
og specifikt om tjenesten om bord på et marinehjemmeværnsfartøj. 

 Kursisten har grundlæggende viden om udleveret udrustning. 
 Kursisten har grundlæggende forståelse for eksercits i Hjemmevær-

net uden våben herunder orlovsmæssigt korrekt optræden. 

 Kursisten har grundlæggende viden om og forståelse for de admini-

 
 
 
 
Praktiske oplysninger 
 
 
Udgivelsesdato 
OKT 2016 
 
Målgruppe  
Medlemmer i MHV uden ba-
sisuddannelse i forsvaret. 
 
Deltagere  
HVS: Min 10 – max 30 
UAFD: Min 1 – max 20 
 

Niveau 
Niveau 2  
jf. kvalifikationsrammen for 
livslang læring 
 
Varighed 
23 timer 
 
Uddannelsesudbyder 
Hjemmeværnsskolen 
Underafdelinger 
 
SAP ID 
D  03544304 
 
Objekt forkortelse 
LPU M 1 MHV 

UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for 

Hjemmeværnets evne til at løse 

tidens og fremtidens opgaver. 

 

 



 

strative bestemmelser for anvendelse af Forsvarets køretøjer. 

 Kursisten har generel viden om og forståelse for Forsvarets fysiske 
basiskrav. 
 

Færdigheder 

 Kursisten kan anvende viden om tjenestemæssige forhold i Hjemme-
værnet og specifikt om tjenestemæssige forhold om bord på et mari-
nehjemmeværnsfartøj. 

 Kursisten kan identificere sine rettigheder og pligter under den frem-
tidige tjeneste. 

 Kursisten kan anvende rette blanketter og formularer under udførelse 
af sin tjeneste. 

 Kursisten kan udføre grundlæggende militær eksercits, samt optræde 
orlovsmæssigt korrekt. 

 Kursisten kan anvende administrative bestemmelser og HJV.DK i sit 
videre forløb under gennemførelse af Hjemmeværnets grunduddan-
nelse. 

 Kursisten kan anvende viden omkring Forsvarets fysiske basiskrav. 
 

Kompetencer 

 Kursisten tager personlig stilling til tjenesten i Hjemmeværnet og 
specifikt til tjenesten om bord på et marinehjemmeværnsfartøj. 

 Kursisten tager ansvar for korrekt adfærd og optræden i uniform 
herunder handler korrekt i forhold til maritim ceremoniel. 

 Kursisten tager selvstændigt ansvar for bestilling af Forsvarets køre-
tøjer ved brug af HJV.DK. 

 Kursisten er bevidst om egen sundhed og ernæringsforhold. 
 Kursisten tager selvstændigt ansvar for at opretholde sin egen fysiske 

form og korrekt kropsholdning ved brug af Forsvarets træningsmeto-
der og korrekt bære- og løfteteknik. 
 

Indhold 
Modulet indeholder følgende emner: 
 
 Iklædning og tilpasning af udrustning 
 HJV.DK Grundkursus 
 MHV eksercits u/våben  
 Idræt 

 Fællesbestemmelser for anvendelse af Forsvarets køretøjer  
 Tjeneste i Hjemmeværnet 
 Introduktion til tjenesten om bord 

 
Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder) 
Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning og der inddrages 
skiftende pædagogiske principper og metoder, som beskrevet i Instruk-
tørvirke i Forsvaret. Dele af undervisningen foregår på et marinehjem-
meværnsfartøj. 
 
Eksamen / Prøve / Certificering  
Kursuslederen foretager ved afslutning af kurset en summativ evaluering 
af kursisten: Bestået/ikke bestået. 
 
Ved bestået tildeles kvalifikationerne: 
 
Q 2864264 LPU 1 



 

Q 3147946 HJV.DK Grundkursus 
Q 2070627 Fællesbestemmelser for anvendelse af Forsvarets køretøjer          
 
Bemærkninger  
Modulet kan gennemføres centralt ved Hjemmeværnsskolen eller decen-
tralt ved en hjemmeværnsflotille. Gennemføres modulet ved Hjemme-
værnsskolen sker det i et samlet forløb hen over en weekend. Gennem-
føres modulet ved en hjemmeværnsflotille, sker dette i forbindelse med 
øvrige uddannelsesaktiviteter om aftenen eller i weekend. 
 
Kursuslederen skal have gennemført instruktørkursus eller tilsvarende. 
Instruktører på modulet bør have instruktørkursus. 
 
 
 
   

 


