
 

 
 

Lovpligtig uddannelse modul 3, Politihjemmeværnsdeling 
i Hærhjemmeværnet (HHV), 1047 

 
Uddannelsesbeskrivelse 
 
Formål 
Formålet med modulet er, at kursisten uddannes til at kunne indgå som 
geværskytte i en politihjemmeværnsdeling i hærhjemmeværnet. Kursi-
sten gennemfører politifunktionskursus som en del af den lovpligtige ud-
dannelse. 
 
Forudsætninger 
Kursisten skal have opnået kvalifikationen for Lovpligtig Uddannelse 2.  
 
Læringsudbytte. 
Efter afslutning af modulet forventes kursisten at have opnået følgende 
viden, færdigheder og kompetencer: 
 
Viden 

 Have forståelse for skydeteorien bag nærkampskydning og skydning i 
mørke. 

 Have forståelse for militær vagters roller og beføjelser, som vagt på 
et militært objekt. 

 Have forståelse for terrænets og vejrets indflydelse på kursistens valg 
af rute og ildstillinger i forbindelse med vagtpatruljer og nærforsvars-
stillinger. 

 Have forståelse for egen rolle i en gruppe under bevægelse og under 
ophold på stedet. 

 Have forståelse for Politihjemmeværnets støtte til politiet. 
 Have forståelse for Politihjemmeværnet rettigheder og beføjelser. 

 
Færdigheder 

 Kursisten skal fra hastigt indtagende skydestillinger kunne nedkæmpe 
mål ud til 50 m.  

 Kursisten kan anvende sigtemetoder ved skydning i mørke. 
 Kursisten kan udføre adgangskontrol og visitation. 
 Kursisten kan anvende gruppens standard formationer og reaktioner. 
 Kursisten kan vælge en ildstilling og tilpasse sin skydestilling til ter-

rænet. 

 Kursisten kan anvende grundlæggende metoder og redskaber til at 

 
 
 
 
Praktiske oplysninger 
 
 
Udgivelsesdato 
OKT 2016 

 
Målgruppe  
Medlemmer som skal indgå i 
HHV politidelinger. 
 
Deltagere  
HVS: Min 10 – max 24 
 
Niveau 
Niveau 2  
jf. kvalifikationsrammen for 
livslang læring 
 
Varighed 
81 timer 
 
Uddannelsesudbyder 
Hjemmeværnsskolen 
 
SAP ID 
D 03552713 
 
Objekt forkortelse 

LPU M 3 HHV PO 

UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for 

Hjemmeværnets evne til at løse 

tidens og fremtidens opgaver. 

 

 



 

opretholde kampkraften i et beredskabsområde. 
 Kursisten kan anvende politis materiel. 
 Kursisten kan udføre trafikregulering.  

 
Kompetencer 

 Kursisten skal kunne tage personlig stilling til valg af hastig indtaget 
skydestilling og valg af sigtemetode i mørke. 

 Kursisten skal kunne indgå i en vagtstyrke på et militært objekt under 
ledelse af en vagtkommandør. 

 Kursisten skal kunne deltage i militær bevogtning af et militært ob-
jekt og tage ansvar som adgangskontrolpost ved en kommandostati-
on eller lignende. 

 Kursisten skal kunne besætte og afgive skytteild fra en nærforsvars-
stilling. 

 Kursisten skal i forbindelse med løsning af opgaver for politiet kunne 
tage personlig stilling og handle inden for rammen af almindelig 
hjælp. 

 Kursisten skal kunne tage ansvar for udførelse af trafikregulering på 
veje, hvor færdselsloven er gældende. 

 
Indhold 
Modulet indeholder følgende emner: 
 
 Resterende våbenuddannelse 
 Vagttjeneste 
 Post og patruljetjeneste 
 Politifunktionskursus (1200) 
 
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: 
Q2607022 LPU 3, Bevogtningsdeling 
Q1694762 Basisuddannelse, GV M95 familien 
Q3022963 Kontrolskydning for udleveret våben 
Q2057789 Politifunktionskursus, 1200 
Q1637552 Trafikkontrolkursus, 1205 (færdselsregulering) 
 
Bemærkninger  
Modulet gennemføres centralt ved Hjemmeværnsskolen. 
  
Kursusansvarlig/-leder skal have instruktørkursus eller tilsvarende. In-
struktører på modulet bør have instruktørkursus.  
 
Underviserne på Politifunktionskursus skal være instruktører udpeget af 
Rigspolitiet. 
 
   

 


