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Klagevejledning for Hjemmeværnskolens 
Center for Civile Maritime Kompetencer 

 

Hvis du skulle blive vurderet ”ikke bestået”, af en censor fra Hjemmeværnsskolens Center for Civile 

Maritime Kompetencer, har du mulighed for at klage over afgørelsen. 

Du har modtaget et evalueringsskema, hvor der er en lang række afkrydsningsfelter. Hvis censor i et af de 

obligatoriske eller valgfrie emner giver bedømmelsen ”utilstrækkelig præstation”, vil det betyde, at du vil 

blive vurderet som ”ikke bestået”.  

Det betyder, at du kan have fået bedømmelsen ”ekstraordinært god præstation” i et andet emne, og 

stadigvæk blive vurderet som ”ikke bestået”. 

Evalueringsskemaet er en hjælp til dig, der fortæller hvad du skal øve dig på.   

Som du kan se i evalueringsskemaet, så er der forskel på, hvor godt du skal kunne de forskellige emner. Vi 

benytter forskellige taksonomier til at beskrive, hvor godt du skal kunne dit pensum. For eksempel er 

”redegøre for” et højere niveau end ”beskrive” eller ”referere”. Vær derfor opmærksom på hvilke termer, 

der er anvendt i evalueringsskemaet. Det har betydning for censors vurdering af din præstation. Termerne 

fremgår af figur 1. 

 

Er du uenig i censors vurdering af din præstation, så skal du inden for 4 uger fra prøvedatoen indsende 

din klage på en mail til mhs@hjv.dk  

Herefter vil den pågældende censor blive bedt om at give en skriftlig redegørelse for forholdet.  

Din begrundelse og censors redegørelse vil derpå blive vurderet af kvalitetskoordinatoren. 

Giver kvalitetskoordinatoren dig medhold i din klage vil du få udstedt dit bevis og tilskrevet 

kvalifikationen. 

Skulle du ikke få medhold af kvalitetkoordinatoren, vil denne foranstalte at klagen bliver behandlet i en 

faggruppe bestående af Kvalitetskoordinatoren ved MHS, to uvildige censorer eventuelt suppleret af en 

repræsentant fra Hjemmeværnskommandoens Analyse og Kontrolenhed. Faggruppen vil enten give dig 

medhold i din klage eller også vil din klage blive afvist. 

Hvis du er uenig i afgørelsen har du en sidste klageinstans, hvor du kan vælge at indklage afgørelsen til 

Chefen for Marinehjemmeværnssektionen. Dette gøres ligeledes gennem elektronisk henvendelse til 

mhs@hjv.dk, hvor du sammen med dit evalueringsskema og din indledende begrundelse indsender din 

skriftlige begrundelse til at klage over afgørelsen i Faggruppen.  
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Figur 1. Taksonomier i evalueringsskemaet. 


