
 

 
 

Lovpligtig uddannelse modul 2, Værnsfælles uddannelse for 
Hærhjemmeværnet (HHV), Flyvehjemmeværnet (FHV) og Mari-
nehjemmeværnet (MHV), 1045 

 
 
Uddannelsesbeskrivelse 
 
Indledning 

Lovpligtig uddannelse modul 2 er værnsfælles for HHV, FHV og MHV. 

Modulet gennemføres af Hjemmeværnsskolen.  

 
Formål 
Formålet med modulet er at give alle i Hjemmeværnet en grundlæggen-
de våbenuddannelse, uddannelse i egen beskyttelse, samt at sætte alle i 
stand til at deltage i militær hjælp til politiet- 
 
Forudsætninger 
Kursisten har opnået kvalifikationen for Lovpligtig Uddannelse, model 1. 

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

 Kursisten har forståelse for eget ansvar i forbindelse opbevaring, 
transport og anvendelse af våben. 

 Kursisten har forståelse for skyttens ansvar og pligter på en skydeba-
ne. 

 Kursisten har forståelse for egen rolle i Hjemmeværnets støtte til 
politiet. 

 Kursisten har grundlæggende viden om egen beskyttelse mod mod-
standerens anvendelse af kampstoffer. 

 Kursisten har forståelse for betydningen af personlig hygiejnes. 
 Kursisten har forståelse for beredskabet, TETRA, opbygning af sik-

kerhedsnettet SINE. 

 Kursisten har grundlæggende viden om CBRN stoffers virkemåde og 
faglighed.  

 
 

 
 
 
 
Praktiske oplysninger 
 
 
Udgivelsesdato 
OKT 2016 
 
Målgruppe  
Medlemmer i HHV, FHV og 
MHV uden basisuddannelse 
fra Forsvaret 
 
Deltagere  
HVS: Min 15 – max 30 
 
Niveau 
Niveau 2  
jf. kvalifikationsrammen for 
livslang læring 
 
Varighed 
90 timer (9 dage) 
 
Uddannelsesudbyder 
Hjemmeværnsskolen 
 
SAP ID 
2193064 
 
Objekt forkortelse 
LPU M 2 HHV FHV MHV 

UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for 

Hjemmeværnets evne til at løse 

tidens og fremtidens opgaver. 

 

 



 

Færdigheder 
 Kursisten kan anvende gevær M/95 familien under overholdelse af 

gældende sikkerhedsbestemmelser. 

 Kursisten kan udvælge og anvende hensigtsmæssige førstehjælps-
metoder til et niveau, der bevirker at kursisten kan bestå Forsvarets 
førstehjælpsuddannelse. 

 Kursisten kan under ledelse af en befalingsmand udføre almindelig 
hjælp til politiet. 

 Kursisten kan anvende SINE terminalens funktioner. 
 Kursisten kan selvstændig udføre korrekt reaktion og alarmere i for-

hold til CBRN trusler og en ROTA hændelse. 
 

Kompetencer 

 Kursisten kan tage ansvar for egen deltagelse i Hjemmeværnets 
hjælp til politiet under begrebet ”almindelig hjælp”. 

 Kursisten kan tage ansvar for kommunikationen via SINE terminalen 
under deltagelse i ”Almindelig hjælp til politiet”. 

 Kursisten kan tage ansvar for overholdelse af bestemmelserne for 
opbevaring, transport og anvendelse af udleveret våben under ud-
dannelse. 

 Kursisten kan på skydebane træffe mål ud til 100 m samt opnå til-
fredsstillende resultat i kontrolskydning K 7. 

 Kursisten kan tage initiativ og ansvar i en ulykkessituation og yde den 
nødvendige og situationsbestemte livreddende førstehjælp. 

 Kursisten kan tage ansvar for egen hygiejne i forbindelse med tjene-
sten i Hjemmeværnet. 

 Kursisten kan tage ansvar for korrekt reaktion og alarmering i forhold 
til CBRN trusler og ROTA hændelser. 

 
Indhold 
Modulet indeholder følgende emner: 
 
 Grundlæggende våbenuddannelse. 

 Forsvarets Førstehjælp. 
 Sundhed og hygiejne. 
 Almindelig hjælp til politiet. 
 Eksercits med våben. 
 Chermical, Biological, Radiological og Nuclear (CBRN) uddannelse. 
 Sine slutbrugerkursus. 
 
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  
Faget Grundlæggende våbenuddannelse afsluttes med en bedømmelse 
af om kursisten selvstændigt kan tage ansvar for et udleveret våben og 
betjene våbnet inden for fastsatte sikkerhedsbestemmelser, samt en prø-
ve i om kursisten kan opfylde kravet til skydeprogram K 7. 
 
Faget Forsvarets førstehjælp afsluttes med førstehjælpsmærkeprøve, 
som skal bestås med minimum 67 point ud af 100 mulige jf. FKOBST 
407-1, bilag 8. 
 



 

Kursuslederen foretager ved afslutning af kurset en summativ evaluering 
af kursisten: Bestået/ikke bestået. 
 
Ved bestået tildeles kvalifikationerne: 
Q1717158 LPU modul 2 
Q1717164 Førstehjælp  
Q2248592 Forsvaret førstehjælpsuddannelse  
Q1637594 Grundlæggende våbenuddannelse 
Q3022963 Kontrolskydning udleveret våben 
Q2846327 Sine slutbrugerkursus 
Q2747798 Omskoling for skytter til FX-våben, 4107 
Q1652389 Kontrolskydning K 7 
 
Bemærkninger  
Modulet skal gennemføres centralt ved Hjemmeværnsskolen enten som 
enkelt modul eller som led i et samlet LPU uddannelsesforløb (Bootcamp) 
 
Kursusansvarlig/-leder skal have instruktørkursus eller tilsvarende. In-
struktører på modulet bør have instruktørkursus.  
 
   

 


