
 

 

HVS-nyt 

Nyheder fra Hjemmeværnsskolen           4. september 2018 

Skolechefen har ordet!  

Et godt 2018!  

Godt 4500 antal kursister har deltaget på et af vore kurser i 2018 enten i Nymindegab, Slipshavn eller på et 

af vores uddannelsescentre rundt i landet. Hertil har ca. 5000 deltaget i et fjernundervisningsforløb, så vi er 

rigtig godt tilfredse på Hjemmeværnsskolen.  

Vi vil gøre vores bedste til, at vi får endnu flere igennem vores kurser i 2019. 

Hermed skal også nævnes at 2018 blev året hvor Hjemmeværnsskolen sammen med Hærens Sergentskole 

vandt Forsvarets uddannelsespris for de taktiske læringsvideoer, hvilket vi er meget stolte over.   

En rekordsommer 

Sommeren 2018 bød på rekordstort antal deltagere på Sommerkursus, mere præcis var vi 572 mennesker i 

Nymindegablejren. På Slipshavn deltog omkring 200 i uddannelsesugen, som derfor også var på deres 

maksimum, da alt var taget i brug. I Skive deltog 120 kursister på LPU og GF Bootcamps.  

Uddannelse  

Vi kan nu rigtigt mærke effekten af den nye uddannelsesstruktur, som blev implementeret i 2017. Kurserne 

får ros af både enheder, myndigheder og kursister. Det viser, at Hjemmeværnsskolen og de flere hundrede 

frivillige instruktører gør en forskel og er med til at sikre, at Hjemmeværnet kan levere efterspurgte 

kapaciteter til gavn for forsvaret og samfundet.  

Men vi kan blive endnu bedre. Efter 2 år med justerede LPU og føreruddannelser giver vi kurserne et 

servicetjek ligesom vi i 2019 implementerer en justeret instruktøruddannelse, nye ledelseskurser og stadig 

har fuld fart på lancering af nye læringsvideoer.  

2018 var et godt år for Hjemmeværnsskolen og det er mit håb, at 2019 bliver endnu bedre. 

Vi ses til uddannelse!  

 



 

Sommerkursus 2019 
Der bliver igen afholdt Sommerkursus i uge 27!  

Så sæt kryds i kalenderen, for der arbejdes på højtryk for at lave et fantastisk 

kursusudbud igen i år med både ugekurser og flexmoduler. Vi melder ud så 

snart du kan tilmelde dig.  

Ved at deltage på Sommerkursus får du udviklet dig fagligt, samtidig med at det 

sociale er i højsæde. Husk, at du må tage partneren og dine børn med i denne 

uge, så de kan få et indblik i hvad Hjemmeværnet og Hjemmeværnsskolen er 

for noget.   

  

Uddannelsesuge 2019 
På Slipshavn bliver der afholdt Uddannelsesuge i uge 28. På Slipshavn kan du tage både kurser inden for det 

maritime område, men de tilbyder også værnfælles kurser. Så hvis du aldrig har været på Slipshavn er 

denne uge en god mulighed for at opleve en smuk del af 

Hjemmeværnsskolen, samtidig med at du får faglig og personlig 

udvikling, og møder nye mennesker i et andet værn.  

I denne uge må du også tage din partner og børn med, og der bliver 

sørget for gode oplevelser for dem også.  

 

 

 

  

Flagparade afholdes hver 
morgen 

Sløringsspecialist kurset i gang, et af vores flexmoduler. 

Sommerløbet er en fast tradition under 
Sommerkursus. 

Mønstring finder sted hver morgen 

Maritim havnebevogtning fra LPU 3, et af de faste kurser 
under uddannelsesugen 

Du kan også tage 
værnfælleskurser under 
uddannelsesugen 



 

Slipshavn kommer til at mangle instruktører i 2019!  

Har du taget instruktørkursus, og brænder du for at uddanne, så kunne det være dig Slipshavn kan bruge 

som instruktør på et af deres kurser i 2019.  

Det er en fordel, hvis du kan undervise i maritime kurser, da det er langt størstedelen af de kurser, som 

Slipshavn tilbyder. Men der bliver også afholdt værnfælles kurser, så de vil gerne høre fra alle, der opfylder 

kravene for at blive instruktør.  

Hvis det har din interesse, eller du har spørgsmål til dette, så kontakt Tom G. Jensen på hvs-mhs-01@mil.dk 

for at høre mere.  

Nye læringsvideoer til skydeuddannelsen  
I samarbejder med Air Force Training Center (AFTC) og Hærens Kamp- og ildstøttecenter (HKIC) har 

Hjemmeværnsskolen fået produceret syv læringsvideoer til skydeuddannelsen, som alle kan findes på FELS. 

Fokus er virkningen af egne våben på forskellige dækningsmaterialer.  

Læringsvideoerne er lavet ud fra et ønske fra AFTC, hvor HKIC og Hjemmeværnsskolen støttede op om den 

ide, da de også kunne se et behov. Samarbejdet og fordelingen af opgaverne har været ligetil, da hver især 

bidrager med deres kompetencer.    

Hjemmeværnsskolen har stået for projektkoordineringen, filmning og videoredigering. AFTC har udover 

ideudviklingen også bidraget med en fotograf. HKIC har bidraget med forsøgsskytte, skydelærer, og deres 

tekniske viden.  

Vigtig viden:  

 I læringsvideoerne bliver der skudt med 5,56 mm, 

7,62 mm og 12,7 mm projektiler mod forskellige 

materialer.  

 Videoerne skal understøtte skydeuddannelser 

generelt, og er også tiltænkt til brug på LPU.  

 Videoerne ligger på FELS, og hedder 

”Dækningsmaterialer ved skydning”.   

  

Slipshavn fra oven 

mailto:hvs-mhs-01@mil.dk


 

Nye kurser til rekruttering og fastholdelse 
Hjemmeværnsskolen har besluttet at revidere alle kurser i informationssøjlen i 2019, så de bliver 

tidssvarende i deres indhold og fokus; kursisterne vil dermed få kompetencer og færdigheder, der matcher 

den tid og de medier vi bruger til informationsdeling i dag. 

Konkret betyder det, at Hjemmeværnsskolen ikke udbyder kurser i informationssøjlen i 2019, men i stedet 

har valgt at have fokus på at opdatere kurserne. De nye kurser vil afspejle et efterspurgt behov, således de 

nye kurser endnu bedre understøtter Hjemmeværnets behov for rekruttering og fastholdelse. De nye 

kurser vil blive udbudt i 2020.  

Kurserne i informationssøjlen er: 

 Sikkerhedspolitisk grundkursus 

 Udstillingshjælper 

 Redaktør 

 Rekrutteringsspecialist   

 Historiker 

 Informationsofficer 

 

OBS: Sikkerhedspolitisk kursus vil dog blive udbudt under Sommerkursus 2019. 

Ændringer i uddannelser:  
Fra 1. januar 2019 vil følgende uddannelser: administrationsspecialist, logistikspecialist og gruppefører, få 

foretaget følgende ændringer, som kan læses herunder:  

 

 

 

 

 

 

  

Foredrag fra Sikkerhedspolitisk kursus 

Administrationsspecialistuddannelsen (ADM-SPEC): 

Fra 01 JAN 2019 er der ikke længere et krav om gennemført 

Gruppeførerkursus, modul 1 (ledelsesdelen) 

forud for optagelse på ADM-SPEC.  

Ledelsesuddannelse udgår dels på baggrund af en 

kommende justering af underafdelingsstrukturen i 

kommandodelingen – men også fordi der i forbindelse med 

ADM-SPEC-funktionen ikke er et direkte ledelsesansvar. 

 



 

Logistikspecialist 1(LOG-SPEC): 
Fra 01 JAN 2019 er det ikke længere et krav at kommende kursister skal have gennemført 
Gruppeførerkursus, modul 1 (ledelsesdelen). Uddannelse i ledelse er i stedet placeret på tilstededelen ved 
LOG SPEC 1 – hvilket betyder at kursuslængden forøges med ca. én dag. Årsagen til ændringen er, at 
omfang og indhold, samt det forhold at sammenkører ledelsesuddannelse med kommende gruppefører og 
LOG-SPEC, ikke er optimal. 
 
 
 

Gruppeføreruddannelsen: 
Fra 01 JAN 2019 er det ikke et krav at der bliver gennemført sikkerhedsbefalingsmandsuddannelse som en 
del af den samlede gruppeføreruddannelse. Det betyder at der fremadrettet kan optages kursister uden 
denne forudsætning. Ændringen er gennemført fordi funktionen som sikkerhedsbefalingsmand forventes at 
udgå af det reglementariske grundlag for skydning med kamptroppernes våben. Der vil i forbindelse med 
hvert gruppeførerkursus, modul 3 blive gennemført et skydeleder 1 kursus, der reelt sammen med 
makkersikkerhed, afløser behovet for sikkerhedsbefalingsmandsfunktionen. 
 

Alle ovennævnte ændringer justeres snarest muligt i uddannelsesdatabasen 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Hjemmeværnsskolen godkendt som maritim uddannelsesinstitution 

I over et år har Slipshavn arbejdet på at få godkendt deres kvalitetsstyringssystem, og det er nu lykkes. 

Slipshavn har modtaget det synlige bevis for godkendelse af maritime kurser. Det er dejligt at kunne slutte 

2018 af med sådan en god nyhed.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du forslag til forbedringer af nyhedsbrevet, så send en mail til hvs-st-ip-x1@mil.dk 


