Kompetenceudvikling er vital for
Hjemmeværnets evne til at løse
tidens og fremtidens opgaver.
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Kommandodeling Oprettelse og tjeneste på kommandostation,
6031
Uddannelsesbeskrivelse

Praktiske oplysninger

Formål
Uddannelsen har til formål at indøvelse oprettelsen og tjenesten på en
kommandostation.

Dato
Juli 2014

Forudsætninger
• Gennemført funktionsuddannelse til egen funktion
• Uddannelsesbeskrivelse 6003, Delingens bevogtning
Læringsmål
Efter afslutningen af uddannelsen vil kursisten i delingsramme have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden
• Kursisten har viden om kommandodelingens organisation og opgaver.
• Kursisten har forståelse for oprettelse, indretning og betjening af underafdelingens kommandostation og forsyningspunkt i terræn og i
bebyggelse.
Færdigheder
• Kursisten kan i kommandodelingsramme udføre følgende opgaver i
dagslys og mørke
o Indretning og betjening af underafdelingens kommandostation og forsyningspunkt i terræn og i bebyggelse.
o Yde logistisk støtte til underafdelingen, samt gennemføre
egen feltmæssig forsyning- og vedligeholdelsestjeneste.
o Oprette, betjene og sikre et vartningspunkt for underafdelingens delinger og grupper.
o Oprette signalelement.
o Støtte delingen operativt i forbindelse med indsættelse.
o Modtage og afgive enheder.
o Varetage administrative opgaver.
o Foretage transport af materiel og opgaver.
o Deltage i sikring af kommandostation og forsyningspunkt.

Målgruppe
Frivilligt personel i alle
kommando- og stabsdelinger, på alle niveauer.
Niveau
3
ECTS
Der gives ikke ECTS-point
Varighed
33 timer
Uddannelsesudbyder
Distrikter og underafdelinger
SAP ID
D 02634845
Objekt forkortelse
ENHUDD KSN-TJ

o

Oprettelse af adgangskontrolpost.

Kompetencer
• Kursisten kan i kommandodelingsramme handle selvstændigt og udvise feltmæssig korrekt optræden under udførelse af følgende opgaver
o Indretning og betjening af underafdelingens kommandostation og forsyningspunkt.
o Sikring af kommandostation og forsyningspunkt.
•

Kursisten kan i kommandodelingsramme handle selvstændigt og velovervejet under planlægning og udførelse af føringsmæssige og logistiske opgaver.

Indhold
• Kommandodelingens organisation og personellets opgaver.
• Oprettelse af kommandostation og forsyningspunkt i terræn.
• Oprettelse af kommandostation og forsyningspunkt i bebyggelse.
• Tjeneste på kommandostation og forsyningspunkt.
• Oprettelse og tjeneste på vartningspunkt.
Undervisnings- og studiemetoder
Undervisningen er tilrettelagt i form af en vekselvirkning mellem teori,
praktik og øvelser.
Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol
Forløbs og slutevaluering.
Tilskriver Q
Q 2634844 KDODEL OPRETTELSE - TJENESTE PÅ KSN 6031
Bemærkninger
Uddannelsen kan med fordel gennemføres på tværs af kommando- og stabsdelinger.
I lektionerne skelnes der mellem instruktions- og standardøvelser for kommandodeling.
Instruktionsøvelserne gennemføres med henblik på at indøve kommandodeling forskellige forhold,
således der skabes forudsætninger for, at kommandodeling kan løse sine opgaver i en større ramme.
I forbindelse med instruktionsøvelserne gives ikke en større taktisk ramme. Instruktionsøvelserne
iværksættes ikke nødvendigvis på baggrund af delingsførerens befaling.
Standardøvelserne foregår derimod i en taktisk ramme, dvs. i installationen kommandostation, og
der er gennem de forudgående instruktionsøvelser skabt de fornødne forudsætninger. Standardøvelserne iværksættes på baggrund af delingsførerens befaling.
Instruktionsøvelserne samt standardøvelserne er lavet til gennemførelse af førstegangslektioner,
momenterne og øvelserne bør placeres således i terrænet, at kommandodeling reaktioner kan udføres så tæt på ”skoleløsningerne” som muligt.
Under gennemførelsen af lektioner integreres feltmæssig forsynings- og vedligeholdelsestjeneste,
således at der gennemføres start– holdt- og beredskabseftersyn på køretøjerne og at der gennemføres brugervedligeholdelse på våben og øvrigt udrustning.

