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1.0 Indledning 
Denne håndbog gennemgår Hjemmeværnsskolens kvalitetssikringssystem ved civilt kompetencegivende 

uddannelser udbudt af Marinehjemmeværnssektionen (MHS). 

MHS uddanner frivillige soldater til at kunne forrette deres tjeneste i Marinehjemmeværnet. MHS og 

Marinehjemmeværnet er to forskellige forvaltningsmyndigheder. Marinehjemmeværnet er vores største 

kunde, idet MHS ikke har nogen kommerciel interesse i at uddanne personer uden for Hjemmeværnets 

Kommandostruktur. Derimod har vi en stor interesse i at højne sikkerheden til søs og navnlig forebygge 

ulykker med højhastighedsfartøjer. Vi har en interesse i at tilbyde prøver til andre statslige aktører. 

MHS designer, planlægger og gennemfører uddannelserne så de modsvarer vores kundes behov. Vi har en 

tæt dialog med Marinehjemmeværnet omkring deres behov, såvel operativt som kvalitativt. MHS har en 

løbende dialog med øvrige statslige myndigheder om de uddannelser MHS udbyder. 

MHS har igennem mange år udbudt civilt kompetencegivende uddannelser i blandt andet: 

Short Range Certificate, Speedbådscertifikatkursus, Duelighedsbevis, Yachtskipper af 3. grad og Restricted 

Operators Certificate. 

I relation til denne kvalitetshåndbog, vil det være disse uddannelser, der fokuseres på. Vi udbyder også 

kurser i duelighedsbevis for motorpassere; men har for indeværende ikke ambitioner om at kunne udbyde 

disse prøver. 
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2.0 Målsætning og politik 

2.1 Målsætning 
Det er målet med denne kvalitetshåndbog, at tilsikre kursister på MHS uddannes til et niveau, der for hver 

uddannelse modsvarer taksonomien i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Vi bibringer vore kursister: 

- Viden, forstået som: ”Viden om hvorfor vi handler, viden om hvordan vi handler og viden om hvad 

vores handlinger resulterer i”. 

- Færdigheder, forstået som: ”Det vi evner at udføre – kognitivt, kreativt, kommunikativt og 

kropsligt” 

- Kompetencer, forstået som: ”Vores evne til ansvarligt og enten selvstændigt eller i samarbejde 

med andre at møde en udfordring med handling.” 

Vores målsætning for de tre områder, i relation til de enkelte uddannelser, kan læses i de respektive 

studieordninger/uddannelsesbeskrivelser. 

MHS har en klar målsætning om, at vi med vores uddannelser kan: 

- Bidrage til at højne sikkerheden til søs, gennem et højt fagligt niveau. 

- Bidrage til at nedbringe antallet af ulykker til søs gennem en grundig bedømmelse af kursisternes 

viden, færdigheder og kompetencer. 

- Være med til at sætte en høj standard på det maritime område som helhed og  

- Være en signifikant aktør og relevant samarbejdspartner i forhold til øvrige myndigheder. 

2.2 Kvalitetspolitik 
MHS kvalitetspolitik omfatter:  

1. Organisation og ansvar. 

2. Instruktørernes kvalifikationer. 

3. Læringsplaner/uddannelsesplaner. 

4. Evalueringsskemaer 

5. Operationelle og administrative procedurer. 

2.2.1 Organisation og ansvar: 

Bag enhver udbudt uddannelse står en kursusansvarlig (KUA). En kursusansvarlig er fast ansat i 

Hjemmeværnsskolens struktur. KUA udarbejder en uddannelsesbeskrivelse, der afspejler ønsket fra 

kunden, samtidig med, at der inddrages al relevant lovgivning på området. I uddannelsesbeskrivelsen 

beskrives også kravene til undervisere. Uddannelsesbeskrivelsen godkendes af Chefen for MHS. 

Alle Læringsplaner/uddannelsesplaner udarbejdes i en Faggruppe, hvis medlemmer alle har den fornødne 

teoretiske og praktiske overhøjde i forhold til det niveau der uddannes til.  

Her fastsættes også vurderingskriterier og her udarbejdes den samlede bedømmelsesplan. Selve 

prøvekravene formuleres af MHS 
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Figur 2. Organisation og administrativt ansvar. Se endvidere punkt 3.2 

 

Som det ses i figur 2, så har hvert kursus tilknyttet en kursusansvarlig. Medarbejderen med stabsnummer 

MHS-01 vil således også have ansvaret for en række kurser udover at være ansvarlig for 

kvalitetsledelsessystemet. 

Kursusansvarlige har beføjelser og ansvar for: 

1. At de læringsmål der er angivet i læringsplanerne er i overensstemmelse med den gældende 

lovgivning for området.  

2. At de instruktører og censorer der optages i censorarkivet opfylder de krav der er angivet i punkt 

2.2.2 

Kvalitetskoordinatoren har beføjelser og ansvar for: 

1. At kvalitetssystemet ajourføres. 

2. At forbedringsforslag implementeres løbende. 

3. At der planlægges og gennemføres auditmøder, hvor kvalitetsstyringen kan drøftes. 

Kvalitetsassistenten har beføjelser og ansvar for: 

1. At alle digitale platforme ajourføres og rettes 

2. At alle registreringer af kursister udføres rettidigt  

3. At certifikater printes og registreres eller destrueres 

4. At betalinger til eksterne foretages rettidigt. 

Kursusansvalig. Overordnet 
sagsbehandling, registrering i KESDH. 

 

Dialog med MHS-
01/Kvalitetskoordinatoren 

Kursusleder/Censor. Prøveafvikling i 
Socrative. Registrering af 

beståede/ikke beståede.  Udlevering 
af certifikater. Udlevering af 

evalueringsskemaer og 
klagevejledninger 

Kursuskontoret, registrering i Demars 
og KESDH. Registrering i 
Certifikatadministration. 

Certifikatudstedelse.  Ajouføring af 
censorarkiv. 

Kvalitetsassistent 
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2.2.2 Instruktørernes og censorers kvalifikationer 

Alle instruktører ved MHS har gennemgået ”Instruktørkursus 1100”. Alternativt hertil har de opnået 

godskrivelse ved dokumentation for ækvivalerende uddannelse. 

Kurset er af 7 dages varighed og indeholder følgende emner: 

 Indlæring. 

 Motivation og perception. 

 Læringsmål. 

 Undervisningshjælpemidler. 

 Plan for læringsaktiviteten. 

 Evalueringsformer. 

 Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. 

 Anvendelse af faktorer, der er motivations fremmende. 

 Brug af de til situationen egnede hjælpemidler. 

 Valg og klargøring af undervisningsstedet. 

Alle kursusledere har i tilgift gennemført Hjemmeværnsskolens videregående instruktørkursus. Kurset er på 

74 timers undervisning og indeholder: 

 Indlæring. 

 Motivation og perception. 

 Læringsmål. 

 Undervisningshjælpemidler. 

 Plan for læringsaktiviteten. 

 Motivationsfremmende faktorers anvendelse. 

 Evalueringsformer. 

 Brug af de til situationen egnede hjælpemidler. 

 Valg og klargøring af undervisningsstedet. 

 Grundlæggende undervisningsmetoder, undervisningsprincipper og organisationsformer. 

 Retorik og kropssprog. 

 Justering af handleplan på grundlag af gennemført evaluering. 

 Refleksion over egen og medkursisters undervisning. 

 Bidrage til såvel egen individuelle som til medstuderende udvikling. 

For at opretholde sin status som Kursusleder skal man minimum deltage på 1 kursus om året som 

kursusleder. 

For at opretholde sin status som censor ved MHS skal censor eksaminere mindst 1 og maksimalt 5 kurser 

om året for MHS. Se mere under afsnit 3.3. 
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Ved MHS er der følgende uddannelsesmæssige krav til instruktørerne og censorer: 

 Instruktør Kursusleder Censor 

Speedbådscertifikat Duelighedsbevis i 
sejlads, 
Instruktørkursus. 
Godkendt efter forløb 
som instruktørføl. 

Yachtskipper af 3. grad 
eller højere  
Instruktørkursus. 
Hjemmeværnsskolens 
videregående 
instruktørkursus 

Duelighedsbevis i 
sejlads for 
fritidssejlere eller 
højere. 
Hjemmeværnsskolens 
instruktørkursus. 
 

Duelighedsbevis Yachtskipper af 3. grad 
eller højere  
Godkendt efter forløb 
som instruktørføl. 

Yachtskipper af 3. grad 
eller højere  
Instruktørkursus. 
Hjemmeværnsskolens 
videregående 
instruktørkursus 

Bevis i duelighed for 
erhvervssejlere eller 
højere. 
Hjemmeværnsskolens 
instruktørkursus. 
 

SRC ROC eller højere 
Godkendt efter forløb 
som instruktørføl. 

ROC eller højere 
Instruktørkursus. 
Hjemmeværnsskolens 
videregående 
instruktørkursus 

ROC eller højere. 
Hjemmeværnsskolens 
instruktørkursus. 

Yachtskipper 3 Yachtskipper af 3. grad 
eller højere. 
Godkendt efter forløb 
som instruktørføl. 

Yachtskipper af 3. grad 
eller højere  
Instruktørkursus. 
Hjemmeværnsskolens 
videregående 
instruktørkursus 

Yachtskipper af 3. 
grad eller højere  
Hjemmeværnsskolens 
instruktørkursus. 

GDMSS – Restricted 
Operators Certificate. 

ROC + ASKOMGAST ROC eller højere. 
Hjemmeværnsskolens 
videregående 
instruktørkursus. 

GMDSS-GOC. 
Hjemmeværnsskolens 
instruktørkursus. 

 

Yderligere er det et krav til censorer, at de har tilknytning til Forsvaret. Enten som frivillige i Hjemmeværnet 

eller som del af den fastansatte struktur. 

  



Version 1.7 gældende pr. 20 AUG 2019. Denne version erstatter version 1.6  Side 8 
DOK NR. 1-1 

 

2.2.3 Uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner 

Med afsæt i det læringsudbytte, der beskrives i læringsplanen, udarbejdes der en timeplan/plan for 

læringsaktivitet, hvori undervisningens forløb beskrives, valg af metode, undervisningsmaterialer og –

midler samt tegn på læring. Afviklingen af kursus på MHS varetages af en godkendt Kursusleder (KUL). 

 

Figur 1. Organisation og læringsmæssigt ansvar. 

 

2.2.4 Evalueringsskemaer 

Vi benytter evalueringsskemaer til at sikre en ensartet prøveafvikling. I henhold til bilag 1 punkt 4.3, til 

bekendtgørelse nr. 1373 af 16/12/2009 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af martime uddannelser 

skal vi sikre at bedømmelsen planlægges, gennemføres og dokumenteres. Evalueringsskemaet er bygget op 

således at censor vil skulle forholde sig til en række obligatoriske videns-, færdigheds- og kompetencemål. 

Disse uddrages fra de gældende læringsplaner, og ved det årlige censorseminar afstemmes læringsplaner 

og evalueringsskemaer med gældende love og bekendtgørelser. 

Evalueringsskemaerne er vores væsentligste dokumentation for prøvernes afvikling. 

2.2.5 Procedurer 

Hele procedurekomplekses er beskrevet i afsnit 4. 

 

 

  

Uddannelsesbeskrivelse. 

Chef MHS 

Kursusansvarlige 

Læringsplan og bedømmelsesplan. 

Kursusansvarlige 

Faggruppe for 
uddannelsen 

Plan for læringsaktivitet/timeplan. 

Kursusansvarlige Kursusleder og instruktører. 
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3.0 Kontrol og styring 
 

3.1 Uddannelsesrelevante dokumenter 
Følgende dokumenter knytter sig til uddannelserne. 

1. Uddannelsesbeskrivelse/Studieordning. 

2. Læringsplan. 

3. Bedømmelsesplan/evalueringsskema. 

4. Didaktisk overblik. 

5. Deltagerlister/indkaldelser. 

6. Efterbehandlingslister. 

7. Censorarkiv. 

Ad. 1) Studieordningen er tilgængelig for alle såvel inden- som udenfor Forsvaret.  

Ad. 2) Læringsplanen er i gældende version altid tilgængelig på hjv.dk og kan tilgås af alle. 

Ad. 3) Bedømmelsesplanen/evalueringsskemaet er at finde sammen med læringsplanen på hjv.dk og kan 

tilgås af alle. Når udfyldt overføres alle evalueringsskemaer til KESDH, herfra kan de kun hentes af 

personalet ved Hjemmeværnsskolen.  

3.2 Uddannelsesrelevante it-systemer 
Følgende it-systemer knytter sig til uddannelserne. 

1. Hjv.dk. Hjemmeværnsskolens platform for annoncering, tilmelding og koordinering af interne 

kursister. 

2. Enalyzer. Hjemmeværnsskolens platform for kursusevaluering.  

3. Demars. Forsvarets system til registrering af kursister og censorers uddannelser. 

4. KESDH. Koncernfælles elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. I KESDH gemmes alle 

dokumenter og sagsakter vedrørende vores uddannelsesvirke. 

5. MHS certifikatadministration. En SQL database, hvor oplysninger om certifikatindehavere 

opbevares med henblik på evt. genudstedelse. Se mere under punkt 4.11 

6. MHS censorarkiv. Er et regneark lagt på vores interne fællesdrev, hvor MHS blandt andet 

registrerer den enkelte censors historik. Arkivet indeholder følgende felter for den enkelte censor: 

a.  Navn 

b. Medarbejdernummer 

c. CPR nummer 

d. Bemyndigelsesdato for hver prøvetype. 

e. Dato for bemyndigelsens udløb for hver prøvetype (2 år) 

f. Prøveafholdelseslog for hver prøvetype. 

g. Bemærkningsfelt til angivelse af referencer til rapporteringer. 
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3.3 Vilkår for censorvirket 
Som censor for MHS skal der altid iagttages og overholdes følgende: 

1. Censor lader sig registrere i MHS censorarkiv med oplysningerne angivet i punkt 3.2 

2. Censor bemyndiges for en periode på 2 år. Se mere under punkt 4.12 

3. MHS indtaster i fritidssejlersystemet og MHS påtager sig ansvaret for behandlingen af personlige 

oplysninger. Censor skal kontrollere at Navn og CPR er korrekte ved udlevering af certifikat eller 

kursusbevis. 

4. Censor anvender de udarbejdede kursistevalueringsskemaer til gennemførelse af prøven. 

5. Vurderes kursisten ”ikke bestået”, skal klagevejledningen udleveres.  

6. Såfremt en kursist vurderes ”ikke bestået” sker tilbagemeldingen til kursisten ikke i andres påhør. 

7. Skemaet der er udfyldt i papirform scannes til HVS-DR-KUR01@fiin.dk og afleveres efterfølgende på 

sekretariatet. MHS vil herefter foranstalte dokumenterne arkiveres elektronisk, videresendes 

elektronisk samt destruktion af hardcopy. 

8. Certifikat for bestået prøve udleveres umiddelbart efter tilbagemeldingen til kursisten. 

9. Ikke udleverede certifikater afleveres til: 

Marinehjemmeværnssektionen, Slipshavnsvej 513, 5800 Nyborg. 

10. Som censor må du maksimalt afholde prøve hos samme kursusudbyder 3 gange i træk og 

maksimalt 5 gange på et år for hver prøvetype du er bemyndiget til.   

11. Kontrolvirksomhed for Hjemmeværnsskolen honoreres efter de til en hver tid gældende satser. 

12. Du godtgøres for transport efter gældende satser. 

13. Ved prøveafholdelse bæres uniform. Der bæres naturligvis behørig udrustning til sejlads. 

14. Som censor skal du opføre dig med den for hvervet krævede myndighed og pædagogiske tilgang til 

kursisterne. Enhver form for hentydninger af krænkende- eller seksuel karakter samt eksplicitte 

opfordringer til seksuelle ydelser vil medføre udelukkelse fra MHS’ censorkorps. 

15. Som censor må du ikke afholde prøver for kursister, hvortil du har en familiær relation. 

16. Som censor må du ikke afholde prøver for kursister du evt. selv har undervist. 

17. Som censor skal du benytte de i denne håndbog angivne blanketter til rapportering  
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4.0 Procedurer 
 

4.1 Planlægning af prøveafholdelse 
Formålet med denne procedure er at sikre, at alle MHS i god tid kan tildele opgaver til censorer der virker 

ved MHS. 

Proceduren finder anvendelse på alle prøveafholdelser.  

MHS vil ved udsendelse af tilkendegivelsesskema hvert år, imødese censorernes egne ønsker om virke ved 

prøver. Kursusansvarlige vil sammen med Kvalitetsassistenten gennemgå censorarkivet for at konstatere 

om prøven vil være i konflikt med punkterne oplistet under afsnit 3.3. 

Ansvar for ajourføring og kontrol med 
censorarkivet: 

Kvalitetsassistenten 

Ansvar for opfølgning, sagsbehandling og 
koordination: 

Kvalitetskoordinatoren 
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4.2 Prøveforberedelse. 
1. Formålet med denne procedure er at sikre, at der op til prøveafholdelsen sker en grundig forberedelse, 

således at kursisterne oplever en ensartet og professionel prøveafvikling. Proceduren finder anvendelse på 

alle prøver. 

2.  Grundlaget for proceduren: 

- LBK 433 af 22/04/2014 bekendtgørelse af Forvaltningsloven.  

 Fremgangsmåde 

MHS kontrollerer senest 4 dage før prøveafviklingen at evt. forudsætninger er registreret. Mangler disse og 

kursisten medtages registreres afvigelsen med skabelonen tilhørende denne kvalitetshåndbog. 

MHS indtaster senest sidste hverdag inden prøvedato følgende i MHS certifikatadministration:  

- CPR nummer 

- Fornavn 

- Efternavn 

- Ønsket certifikat/prøvetype 

MHS fremsender følgende dokumenter til censor/censorer: 

1. Kvalitetshåndbogen, seneste udgave. 

2. Evalueringsskema til den aktuelle prøve 

3. Skabelon til rapportering af afvigelser og forbedringer. 

4. Klagevejledning 

MHS printer certifikater til alle tilmeldte deltagere, og klargør til udlevering. 

MHS udfærdiger til kursuslederen en mappe med alle kursusrelevante dokumenter. 

Til afvikling af speedbådsprøven, opdeler Kursuslederen sine kursister i hold a’ 3 personer. Holdene skal 

opdeles tilfældigt, dog kan kursuslederen sætte kursister sammen hvor læsevanskeligheder eller andet 

taler for at de aflægger teoriprøve samtidigt. 

Ansvarlig for indtastning af kursistoplysninger og 
overholdelse af tidsfrist: 

Kvalitetsassistenten 

Ansvarlig for print af certifikater, forsendelse af 
dokumenter: 

Kvalitetsassistenten 

Ansvarlig for registrering af afvigelser Kvalitetsassistenten 

Ansvarlig for holddeling. Kursuslederen 
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4.3 Prøveafvikling. 

4.3.1 Speedbåd 

1. Formålet med denne procedure er at sikre, at selve prøveafviklingen sker ensartet fra censor til censor, 

og med en så ensartet og objektiv vurdering som muligt fra censor til censor. 

Denne procedure finder anvendelse ved enhver prøveafholdelse. 

2. Grundlaget for proceduren: 

- Bekendtgørelse nr. 1724 af 18/12/2017, om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne 

fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter. 

- MHS evalueringsskema for Speedbådscertifikatkursus  

- Bekendtgørelse 1726 af 18/12/2017 om prøver og beviser for fritidssejlere § 13 stk. 4.2. 

3. Fremgangsmåde: 

Ved prøveafholdelse skal censor følge evalueringsskemaet. Herunder sikre at alle obligatoriske emner 

kontrolleres ved prøven, samt at der ved udvælgelse af tilfældige emner tilstræbes så stor variation som 

muligt.  

Teoriprøven afvikles selvstændigt på online platformen socrative.com. Teoriprøven består af 29 spørgsmål. 

Prøven afvikles på kursusstedet under overværelse af censor. 

Den censor der er ansvarlig for teoriprøven tilgår platformen med et fælles censor-login, og udvælger 

prøven umiddelbart før prøveafviklingen. Der afsættes 30 minutter til prøven og der skal svares rigtigt på 

mindst 25 af spørgsmålene. Censor har ret til at stille opfølgende mundtlige spørgsmål i tilfælde hvor der er 

mistanke om forkerte eller uklare formuleringer i prøven. 

Censor skal for hver kursist udfylde et evalueringsskema. Evalueringsskemaets punkt 1-9 skal alle udfyldes. 

Blandt punkt 10-24 skal der udvælges 2 vilkårlige. Punkt 25-27 skal alle udfyldes. 

Der afsættes som udgangspunkt 20 minutter til praktisk sejlads pr. kursist.  

Vurderes blot et emne som ”utilstrækkelig præstation”, kan kursisten ikke samlet vurderes som bestået. 

Kollektive tilbagemeldinger kan kun gives, såfremt alle der gives tilbagemelding til, har bestået. 

Vurderes en kursist som ikke bestået, skal tilbagemeldingen gives til kursisten alene. 

Der skal altid tilstræbes at give en fyldestgørende forklaring på vurderingen. Denne skal basere sig på 

faktuelle oplevelser og konkrete svar eller hændelser under prøven.  

 

Ansvar for teoriprøveafvikling:  Censor 1 

Ansvar for afvikling af praktisk prøve Censor 2 (og 3) 
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4.3.2  Short Range Certificate 

1. Formålet med denne procedure er at sikre, at selve prøveafviklingen sker ensartet fra censor til censor, 

og med en så ensartet og objektiv vurdering som muligt fra censor til censor. 

Denne procedure finder anvendelse ved enhver prøveafholdelse såvel eksternt som internt. 

2. Grundlaget for proceduren: 

- Bekendtgørelse nr. 442 af 07/06/2005 om udstedelse af kaldesignaler og identifikationsnumre til 

skibe samt om SRC radioprøver. 

- Bekendtgørelse nr. 1726 af 18/12/2017 om prøver og beviser for fritidssejlere 

3. Fremgangsmåde. Prøven afvikles som censorstyret aktivitet. Censor skal enten ved skriftlig prøve eller i 

tilfælde af ordblindhed eller andre forhold der tilsiger en mundtlig overhøring, drage omsorg for at 

følgende overholdes: 

A. Kursisten stilles 12 spørgsmål omhandlende Nød-, il- og sikkerhed ved brug af VHF-telefoni. Heraf 

skal mindst 10 svar være korrekte. 

B. Kursisten stilles 7 spørgsmål omhandlende Nød-, il- og sikkerhed ved brug af VHF-DSC. Heraf skal 

mindst 6 svar være korrekte. 

C. Kursisten stilles 20 spørgsmål omhandlende den generelle brug af VHF-telefoni og VHF-DSC anlæg. 

Heraf skal mindst 15 svar være korrekte. 

D. Kursisten stilles 8 spørgsmål omhandlende EPIRB, NAVTEX, SART og opbygningen af GMDSS-

systemet. 

 

Såfremt kursisten har behov for læsehjælp, vil kursisten blive eksamineret individuelt. Der kan vælges at 

prøven læses højt af censor eller en af censor udpeget hjælper. 

 

Prøven afvikles på platformen socrative.com. Censor åbner for en af de godkendte SRC prøver. 

 

Vurderer censor at et spørgsmål kan være forkert besvaret grundet en misforståelse under læsningen af 

spørgsmålet, kan censor stille et opfølgende spørgsmål mundtligt til kursisten. 

 

Censor udfylder et evalueringsskema til hver kursist.  

Ansvarlig for opstart af prøve. Censor 

Ansvarlig for opdatering af socrative.com Kvalitetskoordinator 

Ansvarlig for prøvens afvikling Censor 
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4.3.3 Yachtskipper af 3. grad 

1. Formålet med denne procedure er at sikre, at selve prøveafviklingen sker ensartet fra censor til censor, 

og med en så ensartet og objektiv vurdering som muligt fra censor til censor. 

Denne procedure finder anvendelse ved enhver prøveafholdelse såvel eksternt som internt. 

2. Grundlaget for proceduren: 

- Bekendtgørelse nr. 1726 af 18/12/2017 om prøver og beviser for fritidssejlere 

- Dokument 1-8, evalueringsskema til Yachtskipper af 3. grad. 

Fremgangsmåde. 

YC3 eksamen består af 2 dele. Først en skriftlig prøve i søvejsregler og farvandsafmærkninger, hvor der 

stilles 30 spørgsmål. Bedømmelsen sker ud fra nedenstående nøgle: 

2 principfejl giver bedømmelsen IKKE BESTÅET 

1 principfejl og 6 almindelige fejl giver bedømmelsen IKKE BESTÅET 

En nærmere beskrivelse af fejlene kan ses i dokument 1-8 

Den skriftlige prøve skal bestås for at gå videre til den mundtlige overhøring. 

Mundtlig overhøring/operativt interview varer ca. 45 minutter. Overhøringen kan tage sit afsæt i en 

forudgående projektopgave / sejladsplanlægning som kursisten selv har udarbejdet.  

Hvis ikke der foreligger en projektopgave / sejladsplanlægning, vil overhøringen tage afsæt i en forstilt 

sejlads mellem to havne. 

Overhøringen skal afspejle de emner/områder, der er nødvendige, for at kursisten kan virke som fører i 

større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande.  

Indholdet ses i dokument 1-8. 

Det er vigtigt at understrege, at både den skriftlige prøve og den mundtlige overhøring skal bestås med 

tilfredsstillende resultat for at eksamen er bestået samlet set. 

Hvis den mundtlige prøve ikke bestås, skal kursisten gennemføre både den skriftlige og mundtlige prøve 

ved reeksamen. 

  

Ansvar 

Ansvarlig for den skriftlige prøve. Censor/MHS 

Ansvarlig for opdatering af spørgsmålsbank Kvalitetskoordinator 

Ansvarlig for prøvens afvikling Censor 
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4.3.4 Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere 

1. Formålet med denne procedure er at sikre, at selve prøveafviklingen sker ensartet fra censor til censor, 

og med en så ensartet og objektiv vurdering som muligt fra censor til censor. 

Denne procedure finder anvendelse ved enhver prøveafholdelse såvel eksternt som internt. 

2. Grundlaget for proceduren: 

- Bekendtgørelse nr. 1726 af 18/12/2017 om prøver og beviser for fritidssejlere 

Fremgangsmåde.  

Prøven bør gennemføres som en kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Prøven kan hvis særlige forhold, 

herunder ordblindhed eller andre læsevanskeligheder, gennemføres som en mundtlig overhøring. Prøvens 

udformning skal tilsikre at alle de obligatoriske emner i evalueringsskemaet gennemgås. 

Ved skriftlige prøver skal der fremstilles et sæt prøver pr. 8 kursister 

Ved prøver aflagt på MHS, anvendes de på MHS udarbejdede prøver. 

Ansvar  

Ansvarlig for fremstilling af opgavesæt Censor/MHS 

Ansvarlig for opdatering af spørgsmålsbank Kvalitetskoordinator 

Ansvarlig for prøvens afvikling Censor 
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4.3.5 GDMSS Radiokursus – Restricted Operator’s Certificate (ROC) (STCW A-IV/2) 

1. Formålet med denne procedure er at sikre afviklingen af prøven til Restricted Operator’s Certificate.  

Denne procedure finder anvendelse ved enhver prøveafholdelse såvel eksternt som internt. 

2. Grundlaget for proceduren: 

- Bekendtgørelse nr. 939 af 29/08/2011 om radioprøver og certifikater i GMDSS 

- Bekendtgørelse nr. 1373 af 16/21/2009 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime 

uddannelser. 

Fremgangsmåde.  

MHS vil blandt de 12 kursister trække lod om de 15 prøver/evalueringsskemaer, der er udviklet til ROC-

eksamen. 

Der vil samtidigt på prøvedagen foreligge en fortrykt kopi hvor kursisternes navne er indskrevet i 

evalueringsskemaet. 

Prøverne er tilrettelagt således at der for hver kursist kontrolleres viden, færdigheder og kompetencer 

indenfor de 5 overemner: 

- GMDSS systemet 

- Procedure 

- Administrative bestemmelser 

- Instrumentlære og radioteori 

- STCW konventionen. 

Prøven afvikles som en mundtlig eksamen, dog med afprøvning af ”færdigheder” som handleprøve. 

Den samlede bedømmelse foretages af censor sammen med underviseren. Evalueringsskemaet udfyldes 

uanset om kursisten ender med at blive vurderet ”bestået” eller ”ikke bestået”. 

Evalueringsskemaet består af en obligatorisk del og en valgfri del. Den obligatoriske del består af 1 

enkeltopgaver i Nød-, Il- og sikkerhed. Af de valgfrie emner skal der vælges mindst 2 emner. 

Ansvar  

Lodtrækning til prøven samt klargøring af 
evalueringsskemaer. 

Kvalitetsassistenten 

Afvikling af prøven Censor 

Ajourføring af evalueringsskemaerne Kvalitetskoordinatoren. 
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4.4 Efterbehandling 
1. Formålet med denne procedure er at sikre, at prøveresultaterne journaliseres og arkiveres efter 

gældende lovgivning og ensartet fra prøve til prøve. 

Denne procedure finder anvendelse ved enhver prøveafholdelse. 

2. Grundlaget for proceduren: 

4. Bekendtgørelse nr. 1726 af 18/12/2017 om prøver og beviser for fritidssejlere 

5. Bekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven 

6. Lov nr. 502 af 23/05/2018 om behandling af personoplysninger. 

3. Registreringer foretages som følger: 

 3.1 Evalueringsskemaerne scannes og gemmes i KESDH. 

3.2 Prøveresultaterne fra Socrative.com gennemgås på stedet med kursisten jf. vejledningen. 

Kvalitetsassistenten downloader prøveresultaterne hvorefter de overføres til KESDH som bilag til 

evalueringsskemaerne. 

3.3 Fra KESDH sendes evalueringsskemaerne med bilag til kursistens e-boks. 

3.4 Indberetning og betaling til Søfartsstyrelsen ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital 

indberetning af eksamens og kursusresultater, sker inden 14 dage efter prøveafholdelsen. 

3.5 Kursister registreres i SAP/DeMars med tildeling af Q. 

3.6 Interne kursister registreres i hjv.dk og tildeles funktionsrelateret tid. 

 

Ansvarlig for indscanning af evalueringsskemaer til 
kvalitetsassistenten 

Censor 

Ansvarlig for ajourføringen af KEDSH, DeMars, 
hjv.dk, certifikatadministration samt indberetning 
og til Søfartsstyrelsen 

Kvalitetsassistenten 
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4.5 Sikkerhedsprocedurer 
 

1. Formålet med denne procedure er at sikre, at enhver prøveafholdelse sker med et intenst fokus på 

sikkerheden for såvel kursister som censorer.  

2. Grundlag 

Bekendtgørelse nr. 1373 af 16/12/2009 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser. 

Ved speedbådsprøver afholdt på MHS, skal der udover de i nedenstående beskrevne prøvematerialer 

yderligere kunne anlægges fartøjsdragt. Såfremt vandtemperaturen er under 14o celsius SKAL 

fartøjsdragten anlægges. 

3. Registreringer foretages efter behov jf. nedenstående.  

4. Fremgangsmåde: Inden prøven kan påbegyndes, skal censor samvittighedsfuldt gennemgå 

kontrolskemaet i skabelon for rapportering ved censorvirke.  

Censor skal afvise at afvikle prøven såfremt prøvefartøjet eller det tilstedeværende sikkerhedsmateriel ikke 

opfylder kravene. Skulle det blive tilfældet skal censor førstkommende hverdag sende kopi af kontrolskema 

og en kort redegørelse for forholdene til MHS@hjv.dk  

Censor kan afvise at afvikle prøven såfremt det skønnes at vejrliget gør det uforsvarligt. 

Ved vindhastighed på 12 m/s eller derover har censor ret til at aflyse prøven. 

Ansvarlig for gennemgang og overholdelse af kontrolskema: Censor 
Ansvarlig for kontrol med mhs@hjv.dk MHS-08, videresender til 

Kvalitetsassistenten 

Ansvarlig for kontakt til rekvirent ved afvisning af prøvefartøj/materialer: Kvalitetskoordinator 
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4.6 Procedure for dokument- og datastyring 
1. Formålet med denne procedure er at tilsikre en ensartet sagsbehandling i såvel dokument som 

datastyringen. Herunder opdatering af læringsplaner og evalueringsskemaer. 

2. Grundlaget for proceduren er: 

Bekendtgørelse nr. 1726 af 18/12/2017 om prøver og beviser for fritidssejlere 

Bekendtgørelse nr. 1373 af 16/12/2009 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser. 

3. Fremgangsmåden er beskrevet ud fra nedenstående figur. 

 

Omdrejningspunktet for dokumentkontrol og datakontrol er kvalitetsassistenten, der minimum hver 14. 

dag kontrollerer at uddannelsesrelevante dokumenter er synkroniserede på samtlige platforme listet i 

denne håndbog. 

Rettelser til dokumenter udføres af kvalitetskoordinatoren. Dog udføres rettelser i læringsplaner ved KUA’s 

foranstaltning. 

Rettelsernes offentliggørelse og tilskrivningen af nyt versionsnummer sker hos Kvalitetsassistenten eller 

kvalitetskoordinatoren for alle dokumenter på nær læringsplaner. 

 

Ansvarlig for rettelser til uddannelsesrelevante 
dokumenter 

Kvalitetskoordinatoren 

Ansvarlig for krydscheck af platforme. Kvalitetsassistenten. 

Kursusansvalig. Overordnet 
sagsbehandling, registrering i KESDH, 

opdatering af læringsplaner, 
evalueringsskemaer og spørgsmålsbank. 

Kvalitetskoordinator  

Kursusleder/Censor . Tilbagemeldinger i 
Socrative. Registrering af beståede/ikke 

beståede.  Udlevering af certifikater. 
Udlevering af evalueringsskemaer og 

klagevejledninger 

Kursuskontor. 

Monitorering af mhs@hjv.dk 

Registrering i Demars og KESDH. Registrering i 
Certifikatadministration. Certifikatudstedelse.  

Ajouføring af censorarkiv. 

Kvalitetsassistent 
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Ansvarlig for rettelser i mapper og hjemmeside Kvalitetsassistenten. 

Ansvarlig for ajourføring af 
versionsstyringsdokument 

Kvalitetsassistenten. 

4.8 Procedure for interne audits 
 

1. Formålet med denne procedure er at sikre, at der opretholdelse et højt fagligt og pædagogisk niveau.  

MHS forholder sig til to overordnede målingsværktøjer: Kontrol og Audit. 

MHS er som en del af Hjemmeværnets struktur underlagt kontrol fra Hjemmeværnskommandoen, eller en 

heraf bemyndiget instans. 

Kontrollen omfatter bl.a. gennemgang af sammenhæng mellem læringsplaner og timeplaner. Kontrol med 

anvendte taksonomier. 

2. Grundlag 

Bekendtgørelse nr. 1373 af 16/12/2009 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser. 

 I censorarkivet registreres hvis der har været udført kontrol af vedkommendes virke.  

Kvalitetskoordinatoren afholder uanmeldte auditbesøg under prøveafviklingen. 

1. Effekten af procedurerne, der knytter sig til censorvirket. 

2. Censors oplevelse af udviklingen på fagområdet. 

3. Censors oplevelse af udfordringer på fagområdet. 

4. Modtagne tilbagemeldinger på censors virke. 

Dertil overværes mindst et komplet eksamensforløb, som efter endt prøveafholdelse evalueres med 

censor. 

I 4. kvartal af året afholdes der er et kollektivt auditmøde, hvor alle censorer møder op til en drøftelse af 

kvaliteten af censorvirket på et generelt plan. 

 

Ansvar for kontrol af MHS kurser Hjemmeværnskommandoen 

Ansvar for audit af censorvirket Kvalitetskoordinatoren. 

Ansvar for registrering i censorarkiv og ajourføring Kvalitetsassistenten. 

Ansvar for kollektive auditmøder Kvalitetskoordinatoren 
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4.9 Procedure for rapportering og styring af afvigelser og forbedringsforslag 
1. Formålet med denne procedure er at: 

A. sikre et ensartet format og fælles sprog til afrapportering. 

B. sikre at kursister, instruktører, kursusledere samt censorer kan give en tilbagemelding til den 

kursusansvarlige og til MHS ledelse. 

Denne procedure finder anvendelse ved enhver prøveafholdelse, samt ved almindelig kursusvirksomhed på 

MHS. 

2. Grundlaget for proceduren 

Bekendtgørelse nr. 1726 af 18/12/2017 om prøver og beviser for fritidssejlere. 

Bekendtgørelse nr. 1373 af 16/12/2009 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser. 

3. Fremgangsmåde 

Kursisten til sendes et link til siden enalyzer.com hvor kursisten kan give en tilbagemelding på kurset.  

Tilbagemeldingerne samles centralt hos kvalitetsassistenten, der videresender til den kursusansvarlige 

indenfor 5 arbejdsdage efter kursets afslutning. 

Censor kan til hver en tid fremsende forbedringsforslag til mhs@hjv.dk 

Censor skal så snart der konstateres afvigelser fra procedurerne beskrevet i denne håndbog rapportere 

disse til mhs@hjv.dk ved anvendelse af dokument 1 – 4, skabelon til rapportering ved censorvirke. 

MHS kvitterer indenfor 2 hverdage for modtagelsen. 

Såfremt der konstateres forhold der skønnes at være af en sådan art, at det kræver en omgående 

iværksættelse af forebyggende handlinger, skal MHS kontaktes førstkommende hverdag kl. 0800 på 

72820590. 

Kvalitetskoordinatoren har ansvaret for at rapporter om afvigelser analyseres og evalueres. 

Kvalitetskoordinatoren skal ved modtagelse af rapporten tage kontakt til pågældende censor med henblik 

på at evaluere hændelsen/afvigelsen 

 

Ansvar 

Udfærdigelse af rapport Censor 

Fremsendelse af link, modtagelse og videresendelse 
af tilbagemeldinger fra kursister til Kursusansvarlige 

Kvalitetsassistenten 

Kvittering for modtagelse Kvalitetsassistenten 

Kontrol med mhs@hjv.dk MHS-08, videresender til Kvalitetsassistenten 

Sagsbehandling af rapporten Kvalitetskoordinatoren 
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4.10 Procedure for forebyggende handlinger 
1. Formålet med denne procedure, er at akkumulere viden om best practice for afvikling af prøver på en 

forsvarlig måde. Ligeledes er formålet at tilsikre at korrigerende handlinger og sikkerhedsrelaterede 

observationer kommunikeres ud til alle censorer på en hurtigt og entydig facon.  

Denne procedure finder anvendelse ved enhver prøveafholdelse såvel eksternt som internt. 

2. Grundlaget for proceduren: 

Bekendtgørelse nr. 1726 af 18/12/2017 om prøver og beviser for fritidssejlere 

Bekendtgørelse nr. 1373 af 16/12/2009 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser. 

3. Fremgangsmåde 

Kvalitetskoordinatoren har ansvaret for at rapporter om afvigelser analyseres og evalueres. 

Kvalitetskoordinatoren skal ved modtagelse af rapporten tage kontakt til pågældende censor med henblik 

på at evaluere hændelsen/afvigelsen. Der vurderes på det grundlag om der skal ændres i procedurerne 

eller indskærpes et bestemt forhold for det øvrige censorkorps. 

Når MHS modtager en henvendelse omkring et forhold der kræver omgående iværksættelse af 

forebyggende tiltag, vil Kvalitetskoordinatoren straks iværksætte tiltag til at forebygge gentagelser. Der kan 

iværksættes en af følgende tiltag: 

1. Fuldt stop for afviklingen af den pågældende prøve. 

2. Delvis stop for afviklingen af en prøve.  

Såfremt der ikke er klarhed over årsagen til forholdet der har forårsaget hændelsen, iværksættes altid fuldt 

stop. 

Der meldes ud til samtlige censorer via de kontaktoplysninger de har angivet til MHS. Samtidig annonceres 

forholdet på MHS hjemmeside. 

Ansvar 

Udfærdigelse af rapport Censor 

Kvittering for modtagelsen Kvalitetsassistenten 

Kontrol med mhs@hjv.dk Kvalitetsassistenten 

Sagsbehandling af rapport og iværksættelse af tiltag Kvalitetskoordinatoren 
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4.11 Procedure for bevisudstedelse og registrering 
1. Formålet med denne procedure er at fastlægge hvorledes MHS udsteder beviser og gennemfører 

registreringer 

Denne procedure finder anvendelse ved enhver prøveafholdelse såvel eksternt som internt. 

2. Grundlaget for proceduren er: 

Bekendtgørelse nr. 1726 af 18/12/2017 om prøver og beviser for fritidssejlere 

Fremgangsmåde 

MHS printer og distribuerer certifikater til censor jf. pkt 4.2 

Ikke udleverede certifikater returneres til MHS, hvor de vil blive destrueret. 

Beståede kursister tilskrives den erhvervede kvalifikation i MHS certifikatadministration. 

Ansvar 

Print og klargøring af certifikater Kvalitetsassistenten 

Udlevering af certifikat Censor 

Returnering Censor 

Destruktion af returnerede certifikater Kvalitetsassistenten 

Registrering i MHS certifikatadministration Kvalitetsassistenten 
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4.12 Procedure for løbende opkvalificering af censorer. 
1. Formålet med denne procedure er at tilsikre MHS censorkorps altid leverer en høj kvalitet i deres 

arbejde, således at MHS målsætning indfries: 

1. Bidrage til at højne sikkerheden til søs, gennem et højt fagligt niveau. 

2. Bidrage til at nedbringe antallet af ulykker til søs gennem en grundig bedømmelse af kursisternes 

viden, færdigheder og kompetencer. 

3. Være med til at sætte en høj standard på fritidssejlerområdet som helhed og  

4. Være en signifikant aktør og relevant samarbejdspartner i forhold til øvrige myndigheder. 

2. Grundlaget for bekendtgørelsen:  

Bekendtgørelse nr. 1726 af 18/12/2017 om prøver og beviser for fritidssejlere 

3. Fremgangsmåde 

Der afholdes et årligt censorseminar, hvor der drøftes relevante problemstillinger; men samtidig tilsikrer 

Kvalitetskoordinatoren at nyeste viden om pædagogik og didaktik, der finder anvendelse på 

Hjemmeværnsskolens Center for Civile Maritime Kompetencer, kommunikeres ud. 

Ansvar 

Indkaldelse og afvikling af seminar Kvalitetskoordinatoren 

Deltagelse i aktiviteterne  Censor 

 


