
 

 
 

Lovpligtig uddannelse modul 4, Værnsøvelse for Hærhjem-
meværnet (HHV) og Flyverhjemmeværnet (FHV), 1030 

 
Uddannelsesbeskrivelse 
 
Formål 
Formålet med modulet er, at evaluere kursistens viden, færdigheder og 
kompetencer fra Lovpligtig Uddannelse 1 – 3 i relation til kursistens virke 
i en operativ ramme. 
 
Forudsætninger 
Kursisten skal have opnået kvalifikationen for Lovpligtig Uddannelse 3.  
 
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 

enhedens opgaver. 
 
Færdigheder 
 Kursisten skal kunne anvende relevante færdigheder fra den Lovplig-

tige Uddannelse 1, 2 og 3 i forbindelse med enhedens operative op-
gaver. 

 
Kompetencer 

 Kursisten kan på baggrund af anvisninger fra en befalingsmand tage 
personligt stilling og handle i overensstemmelse anvisningerne under 
enhedens operative opgaver. 

 
Indhold 
Modulet indeholder følgende emner: 
 

 HHV: Vagttjeneste og bevogtning i forbindelse med et militært ob-
jekt. 

 FHV: Vagttjeneste og bevogtning i forbindelse med en flyvestation. 

 HHV PO: Øvelse i militær hjælp til Politiet. 

 
 
 
 
Praktiske oplysninger 
 
 
Udgivelsesdato 
OKT 2016 
 
Målgruppe  
Medlemmer i HHV og FHV 
 
Deltagere  
HVS: Min 10 – max 40 
 
Niveau 
Niveau 2  
jf. kvalifikationsrammen for 
livslang læring 
 
Varighed 
24 timer 
 
Uddannelsesudbyder 
Hjemmeværnsskolen og Un-
derafdeling. 
 
SAP ID 
D  02502570 
 
Objekt forkortelse 

LPU M 4 HHV FHV 

UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for 

Hjemmeværnets evne til at løse 

tidens og fremtidens opgaver. 

 

 



 

 

 
Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder) 
Vagttjeneste og bevogtning tilstræbes gennemført i tilknytning til hoved-
vagten på en af Forsvarets kaserner/flyvestationer. 
Øvelse i militær hjælp til Politiet tilstræbes gennemført i samarbejde med 
politiet. 
 
Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning og der inddrages 
skiftende pædagogiske principper og metoder, som beskrevet i Instruk-
tørvirke i Forsvaret. 
 
Eksamen / Prøve / Certificering  
Instruktørerne (kan være enhedens fører) fortager løbende en formativ 
evaluering af kursistens handlinger. 
 
Kursuslederen foretager ved afslutning af kurset en summativ evaluering 
af kursisten: Bestået/ikke bestået. 
 
Ved bestået tildeles kvalifikationen: 
Q 2298761 LPU modul 4 
 
Bemærkninger  
Modulet gennemføres af Hjemmeværnsskolen og ved underafdelingen. 
Øvelsen kan med fordel gennemføres i forbindelse totalforsvarsregionens 
eller distriktets feltøvelser. 
  
Kursusansvarlig/-leder skal have instruktørkursus eller tilsvarende. In-
struktører på modulet bør have instruktørkursus.  
 
 
   

 


