Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne
til at løse tidens og fremtidens opgaver.

UDDANNELSESBESKRIVELSE

Officersbasisuddannelse, HRN

Uddannelsesbeskrivelse

Praktiske oplysninger

Formål

Dato
MAJ 2015

Formålet med officersbasisuddannelsen er at sikre, at eksternt
rekrutterede elever opnår den fornødne viden samt de
nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne indtræde
på officersuddannelsen på linje med internt rekrutterede med en
forudgående erhvervserfaring fra Forsvaret.
Uddannelsen lægger endvidere vægt på udviklingen af den
holdning og disciplin, der skaber grundlaget for elevens
fremtidige virke som officer i Hæren.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for deltagelse, at eleven er optaget på
officersuddannelsen.

Læringsudbytte

Efter afslutningen af uddannelsen vil eleven have opnået
følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden og forståelse
• Viden om grundlæggende, moderne ledelsesteori samt en
forståelse for anvendelsen i praksis på gruppeniveau.
• Forståelse for grundlæggende taktiske principper på gruppeog delingsniveau og deres anvendelse inden for offensive
samt defensive operationer.
• Viden om pædagogiske principper i Forsvaret samt en
forståelse for anvendelsen af grundlæggende
undervisningsmetoder.
• Forståelse for vigtigheden af den fysiske træning – herunder
viden om teknik, kost, restitution og basal fysiologi.
• Viden om Forsvarets opbygning samt en grundlæggende
forståelse for Hærens anvendelse som politisk værktøj i en
national og international sammenhæng.
• Forståelse for egen funktion i rammen af organisationen.
• Viden inden for grundlæggende militære fagområder –
herunder våbenlære, orientering, overlevelsesteknikker,
generelle sikkerhedsbestemmelser samt militær straffe- og
disciplinarlov.

Målgruppe
M/K som har
gennemført en civil
bacheloruddannelse.
Niveau
Niveau 4
jf. kvalifikationsrammen
for livslang læring.
ECTS
Der optjenes ikke
ECTS-point under
uddannelsen.
Varighed
39 uger – fuldtid.
Kursusdato
03. august 2015 –
29. april 2016.
Tilmelding
Ansøgning gennem
Forsvarets Personel
Styrelse.
Tilmeldingsfrist
15. april 2015.
Uddannelsesudbyder
Hærens Sergentskole
Hjertingvej 127
6800 Varde

Færdigheder
• Med baggrund i egen taktiske forståelse, hensigtsmæssigt at
kunne anvende og kombinere gruppens
standardfremgangsmåder under offensive og defensive
operationer.
• Med baggrund i egen viden og forståelse for enkeltmands
kamp kunne agere hensigtsmæssigt på kamppladsen under
skiftende forhold.
• Kunne anvende relevante våbensystemer til støtte for
enhedens kamp.
• Struktureret og under anvendelse af befalingsteknik at kunne
formidle ordrer til undergivent personel.
• Kunne formidle et grundlæggende niveau af viden og
færdigheder til andre, under anvendelse af hensigtsmæssige
undervisningsmetoder og med fokus på læringsmålet.
• Kunne bestå det fysiske optagelseskrav for indtræden på
Hærens Officersskole.
Kompetencer
• Kunne varetage den daglige ledelse og vejledning af
undergivent personel samt være i stand til at identificere egne
udviklingspunkter og gennem selvledelse tage ansvar for
egen personlig udvikling.
• Tage ansvar for, i rollen som fører for en infanterigruppe, at
løse pålagte offensive, defensive samt føringsmæssige
opgaver i rammen af delingen.
• Kunne indsætte relevante våbensystemer til støtte for
enhedens kamp.
• Kunne virke som sikkerhedsassistent under efterlevelse af
sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes
våben.
• Selvstændigt, som instruktør, kunne planlægge, tilrettelægge
samt gennemføre og kontrollere uddannelsen for 6-15
soldater på baggrund af eksisterende målbeskrivelse.
• Kan tage ansvar for sin personlige fysiske udvikling og under
anvendelse af egen viden og færdigheder inden for militær
fysisk træning kunne planlægge, tilrettelægge og gennemføre
et målrettet træningsforløb.

Kursusleder
PL R. B. Ulrich
GSU/HSGS
E-mail:
HSGS-GSU-107@mil.dk
FIIN: HSGS-GSU-107
Tlf.: +45 41320178
Kursussekretariat
Hærens Sergentskole
FIIN: HSGS-UDKUR
Tlf.:+45 7282 9706

Indhold
Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er opdelt i uddannelsesperioder jf. nedenstående
opdeling og indeholder fag som beskrevet nedenfor:
Uddannelsesperiode 1
Har til formål at introducere eleven til det militære system og
skaber forudsætningerne for en faglig og holdningsmæssig
udvikling. Eleven vil ved afslutningen af uddannelsesperioden
være uddannet enkeltkæmper og som instruktør være i stand til
at planlægge, tilrettelægge og gennemføre grundlæggende
undervisning.
Ledelse:
• Moderne ledelsesteori.
• Grundlæggende gruppepsykologi.
• Praktisk anvendelse af grundlæggende ledelsesværktøjer.
• Personlig udvikling.
Skytteuddannelse:
• Praktiske enkeltkæmperfærdigheder.
• Radio 152 (Harris).
Våbenuddannelse:
• Gevær M/10.
• Pistol M/49.
• Håndgranat M/54.
• Panserværnsvåben M/95.
• Uddannelse som sikkerhedsbefalingsmand.
Grundlæggende militære fagområder:
• Tjenestekendskab (Generel viden om Forsvaret og Hæren).
• Forsynings- og vedligeholdelsestjeneste.
• Førstehjælp.
Uddannelseslære:
• Undervisningsmetoder.
• Motivation.
• Instruktørvirke.
Militær fysisk træning:
• Militær fysisk træner I.
• Orienteringsløb/march.
Udannelsesperiode 2
Har til formål at videreudvikle eleven holdningsmæssigt og
fagligt. Eleven vil ved afslutningen af uddannelsesperioden være
i stand til at føre og befale over en afsiddet infanterigruppe.
Eleven vil desuden være uddannet på udvalgte tunge våben og
vil have forståelse for at indsætte disse til støtte for enhedens
kamp.

Føringsuddannelse:
• Taktik på gruppeniveau.
• Befalingsudgivelse.
• Praktisk føringsuddannelse.
Våbenuddannelse:
• Let maskingevær M/14.
• Tungt maskingevær M/01.
Køreskole:
B/C kørekort.
Uddannelsesperiode 3
I denne periode vil eleven blive udsendt i praktik ved en af
Hærens regimenter. Praktikopholdet har til formål at sætte
eleven i situationer, hvor den tillærte faglighed sættes på prøve,
og hvor eleven i praksis, og mhp. erfaringsopbygning, får
mulighed for at afprøve div. ledelsesmæssige værktøjer.
Uddannelsesperiode 4
Har til formål at klargøre eleven til indtræden på Hærens
Officersskole. Uddannelsen bringer den taktiske og
føringsmæssige forståelse ind i delingsrammen og skaber et
større helhedsindtryk for den enkelte.
HRN 700 - Føringsuddannelse:
• Taktik på gruppe- og delingsniveau.
• Praktisk føringsuddannelse.
• Rutinering.

Undervisnings- og studiemetoder

Uddannelsen gennemføres som tilstedeværelsesundervisning.

Uddannelsen gennemføres som en vekslen mellem teori og
praksis, hvor eleverne i vid udstrækning vil kunne se den - i
teorien - beskrevne virkelighed anvendt gennem praktiske
øvelser og opgaveløsninger.
Tilstedeværelsestimer:
Gennemsnit pr. uge: 45
Vurderet forberedelsestid pr. uge:5
I forbindelse med øvelser, perioder med vagt samt ved skydelejr,
må der forventes variationer i den forventede ugentlige
belastning.

Administrative bestemmelser
-

Afventer input fra ØKOBM.

Prøvebestemmelser

Der gennemføres en løbende vurdering af elevens præstationer
under uddannelsen og elevens udvikling vil til stadighed blive
holdt op i mod de opsatte Kerneværdier for Befalingsmænd i
Hæren.
Eksamener og prøver gennemføres i overensstemmelse med
Ministeriet for børn og undervisnings bekendtgørelse nr. 863 af
29/08-2012: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i
grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, samt FPTBST 1805: Bestemmelser for karaktergivning ved Forsvarets
uddannelser.
Ved uddannelsens afslutning bedømmes den enkelte elev på
baggrund af:
• Praktiske eksamener.
• Skriftlige standpunktsprøver.
• Konkrete standpunktsvurderinger.
Hertil udfærdiges desuden en personudtalelse i
overensstemmelse med FPT BST 405-5 (FOKUS).
Der afholdes eksamen i form af en praktisk prøve i fagene:
• Føringsuddannelse.
• Uddannelseslære.
• Militær Fysisk Træning.
Resultatet udtrykkes som en karakter efter 7 trins skalaen.
Der gennemføres standpunktsprøver i form af en skriftlig prøve, i
fagene:
• Tjenestekendskab.
• Sikkerhedsbefalingsmandsvirke.
Beståelseskriterier
For at bestå uddannelsen kræves:
• At alle eksamener bestås med minimum 02.
• At gennemsnitskarakteren af alle prøver, er minimum 02.
• At eleven findes egnet inden for en vurdering af faglighed og
den generelle holdning til tjenesten.
• At eleven vurderes at besidde et udviklingspotentiale som
officer og leder i Hæren.

Bemærkninger

Efter endt uddannelse gennemføres udnævnelse til sergent og
eleven er nu klar til indtræden på Hærens Officersskole.

