
 

 
 

Lovpligtig Uddannelse, modul 1, Værns introduktion for  
Hærhjemmeværnet (HHV) og Flyverhjemmeværnet (FHV), 
1000 

 
Uddannelsesbeskrivelse 
 
Indledning 
Lovpligtig Uddannelse, modul 1 for HHV og FHV er første samlet intro-
duktion til Hjemmeværnets uddannelser for HHV og FHV. Modulet kan 
gennemføres ved Hjemmeværnsskolen eller ved egen underafdeling. Det 
er en forudsætning, at modulet gennemføres helt og fuldstændigt i den 
valgte ramme enten ved Hjemmeværnsskolen eller i underafdelingen.  
 
Formål 
Formålet med modulet er at give kursisten grundlæggende viden om 
Hjemmeværnet med fokus på tjenesten i HHV, VHV og FHV samt fær-
digheder inden for enkelte militære fag. Uddannelsen skal virke som 
kompetence- og dannelsesplatform for den videre lovpligtige uddannelse 
og den kommende tjeneste i Hjemmeværnet, samt kan anvendes som en 
fastholdelse af tilknytningen til egen underafdeling. 
 
Forudsætninger 
Kursisten er optaget i Hjemmeværnet og medbringer udleveret uniform 
og standard udrustning. 
 
Læringsmål 
Målet er at kursisten efter endt uddannelse/kursus har opnået følgende 
viden, færdigheder og kompetencer: 
 
Viden 

 Kursisten har grundlæggende viden om de administrative bestem-
melser og hjv.dk vedrørende egen tjeneste i Hjemmeværnet. 

 Kursisten har viden om basale metoder til orientering og kommunika-
tion ved hjælp af gruppens signalmidler i forbindelse med løsning af 
bevogtningsopgaver. 

 Kursisten har forståelse for anvendelsen af udleveret uniform og ud-
rustning.  

 Kursisten har forståelse for betydning af idræt og eksercits uden 
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Målgruppe  
Medlemmer i HHV og FHV 
uden basisuddannelse i For-
svaret. 
 
Deltagere  
HVS: Min 10 – max 40 
UAFD: Min 1 – max 20 
 
Niveau 
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Kompetenceudvikling er vital for 

Hjemmeværnets evne til at løse 

tidens og fremtidens opgaver. 

 

 



 

våben i forbindelse med uddannelsen i hjemmeværnet. 
 

Færdigheder 

 Kursisten kan anvende udleveret uniform og udrustning i overens-
stemmelse med Hjemmeværnets bestemmelser. 

 Kursisten kan anvende gruppens signalmidler i forbindelse med løs-
ning af bevogtningsopgaver. 

 Kursisten kan udføre vejfinding og stedfæstelse i terrænet i forbin-
delse med post- og patruljetjeneste. 

 Kursisten kan anvende HJV.DK i sit videre forløb under gennemførel-
se af Hjemmeværnets grunduddannelse. 

 Kursisten kan identificere sine rettigheder og pligter under den frem-
tidige tjeneste, herunder anvende de rette administrative blanketter 
og formularer. 

 
Kompetencer 

 Kursisten tager ansvaret for den fremtidige anvendelse af sine uni-
former og personlige udrustning. 

 Kursisten tager initiativ og ansvar for egen anvendelse af HJV.DK på 
brugerniveau. 

 Kursisten er bevidst om egen sundhed og ernæringsforhold. 
 Kursisten tager ansvar for anvendelse af udstrækning- og smidig-

hedstræning, skaders forebyggelse, samt korrekt løfte-, bære-, træk-
ke- og skubbeteknik. 

 Kursisten tager initiativ og ansvar for udfærdigelse, afsendelse og 
modtagelse af mundtlige og/eller skriftlige meldinger under anven-
delse af bevogtningsgruppens signalmateriel. 

 Kursisten tager ansvar for orienteringen på overvågningspatruljer i 
såvel dagslys som i mørke i forbindelse med bevogtning. 

 Kursisten tager ansvar for at efterleve Forsvarets bestemmelser som 
fører af Forsvarets køretøjer.  

 Kursisten er bevidst om sine vilkår i Hjemmeværnet og kan tage an-
svar for at søge administrative bestemmelser af betydning for sin tje-
neste.  
 

Indhold 
Modulet indeholder følgende emner: 
 
 Iklædning og tilpasning af udrustning. 
 HJV.DK Grundkursus. 
 Eksercits uden våben. 
 Idræt. 
 Fællesbestemmelser for anvendelse af forsvarets køretøjer. 
 Signaltjeneste. 
 Orienteringslære. 

 Tjeneste i Hjemmeværnet. 
 
Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder) 
Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning og der inddrages 
skiftende pædagogiske principper og metoder, som beskrevet i Instruk-
tørvirke i Forsvaret. 
 
 



 

 
Eksamen / Prøve / Certificering  
Kursuslederen foretager ved afslutning af kurset en summativ evaluering 
af kursisten: Bestået/ikke bestået. 
 
Ved bestået tildeles kvalifikationerne: 
Q 2864264 Lovpligtig Uddannelse, M1, HHV, FHV, 1000 
Q 3147946 HJV.DK Grundkursus 
Q 2070627 Administrative forhold, puljekøretøj        
 
Bemærkninger  
Modulet kan gennemføres centralt ved Hjemmeværnsskolen eller decen-
tralt ved en Hjemmeværnsunderafdeling. Gennemføres modulet ved 
Hjemmeværnsskolen sker det i et samlet forløb hen over 2 weekends. 
Gennemføres modulet ved en Hjemmeværnsunderafdeling, kan det ske i 
forbindelse med øvrige uddannelsesaktiviteter om aftenen eller i week-
ends. 
 
Kursusansvarlig/-leder skal have instruktørkursus eller tilsvarende. In-
struktører på modulet bør have instruktørkursus.  
 
   

 


