Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne
til at løse tidens og fremtidens opgaver.
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Formål
Formålet med løjtnantsbasisuddannelsen (Modul I) er, at bibringe Udgivelsesdato
MAR 2017
soldaten nødvendige viden, færdigheder og kompetencer for at
kunne indtræde på modul II af løjtnantsuddannelsen.
Målgruppe
Elever på LøjtnantsuddanHerunder som enkeltkæmper er i stand til at begå sig på kampnelsen i Hæren
pladsen i et kompleks og fjendtligt miljø.
Samt at kunne fører en infanterigrupppe, undervise troppe og
lede undergivet menigt personel ved enheder der gennemfører
Hærens Basisuddannelse. Sluttelig er formålet at introducere
soldaten til hæren og forsvaret og påbegynde den holdningsmæssige udvikling til at kunne varetage virket som befalingsmand.
Forudsætninger
• Afsluttet gymnasial uddannelse (niveau 4) inkl. HF enkeltfagsstuderende.
• Bestået fysiske optagelseskrav på mødedagen.
• Kan sikkerhedsgodkendes.
• Kan helbredsgodkendes.
• Besidder B-kørekort ved uddannelsens begyndelse.
Læringsudbytte
Ved afslutningen af uddannelse have opnået følgende viden,
færdigheder og kompetencer:
Viden
• Have viden om grundlæggende, moderne ledelsesteori samt
en forståelse for sammenhæng mellem ledelsesteori og praksis.
• Have forståelse for grundlæggende taktiske principper på
gruppeniveau i rammen af delingen og deres anvendelse in-

Deltagere
Min 15 – max 30
Niveau
Niveau 4 jf. Kvalifikationsrammen
for Livslang Læring.
Varighed
7 måneder
Kursusdato
Kursus start og slutdato
fremgår af uddannelseskataloget på FIIN.
Uddannelsesudbyder
Hærens Sergentskole
Hjertingvej 127
6800 varde
Kursussekretariat
Hærens Sergentskole
SAP ID
D-objekt (8 cifre)
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den for offensive samt defensive operationer.
Have viden om pædagogiske principper i forsvaret og have
viden om grundlæggende læringsteori.
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.

Objekt forkortelse
Forkortet arrangement
(12 karakter fra SAP)

Færdigheder
• Kunne anvende udvalgte ledelsesteorier og –værktøjer i praksis.
• Med baggrund i egen taktiske forståelse, hensigtsmæssigt at
kunne vælge og anvende gruppens standardfremgangsmåder
under offensive og defensive operationer.
• Med baggrund i egen viden og forståelse for enkeltmands
kamp kunne justere egen ageren hensigtsmæssigt på kamppladsen i forhold til situationen.
• Kunne anvende udvalgte våbensystemer til støtte for enhedens kamp.
• Kunne anvende 5-punktsbefalingen til formidling af ordrer til
undergivent personel og identificere egen opgave.
• Kunne vælge og anvende relevante undervisningsmetoder og
læringsaktiviteter til formidling af læring til undergivent personel.
• Kunne identificere eget behov for træning i forhold til at bibeholde en sådan fysisk form, at forsvarets basiskrav til hver en
tid kan bestås.
Kompetencer
• Kunne tage ansvar for 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 føringsmæssige opgaver i rammen af delingen.
• Kunne indgå som sikkerhedsbefalingsmand og sikre efterlevelse af sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben.
• Selvstændigt, som instruktør, kunne tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen for op til
15 soldater på baggrund af eksisterende læringsplan.
• 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.
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Indhold
Modulet indeholder følgende fag og aktiviteter (opdeling?):
Grundlæggende militæruddannelse:
• Tjenestekendskab.
• Eksercits.
• Førstehjælp.
• Signaluddannelse.
• Radio 152.
• Skytteuddannelse (Herunder tre feltøvelser).
• Militær fysisk træning
• CBRN-uddannelse.
• March og orienteringslære.
Våbenuddannelse:
• Gevær (M/95 familien)
• Panserværnsvåben M/95.
• Let maskingevær (M/60).
• Håndgranat (M/54).
• Lys og signalmidler.
Befalingsmandsuddannelse:
• Ledelsesudviklingsforløb (Herunder to dages øvelse).
• Føringsuddannelse (Herunder to feltøvelser).
• Instruktøruddannelse.
• Sikkerhedsbefalingsmandsuddannelse (Herunder skydeperiode).
• Forsynings- og vedligeholdelsestjeneste.
• Praktikperiode.
Modulet opdeles i tre perioder med følgende temaer:
Periode 1: Grundlæggende militær uddannelse (3 måneder)
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.
Periode 2: Føreruddannelse (3 måneder)
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 våben og vil have
forståelse for at indsætte disse til støtte for enhedens kamp.
Periode 3: Praktik (1 måned)
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.

Version 2/2015

Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)
Modulet dimensioneres af fagene føringsuddannelse og enkeltkæmperuddannelse, hvorfor meget af undervisningen gennemføres som aktiv læring udendørs. Øvrige fag gennemføres som en
blanding af teori, praksis og selvstudie.
Belastningen under tjeneste på kasernen er normal. Belastningen
i forbindelse med øvelse eller skydeperiode vil normalt være høj.
Der er krav om tilstedeværelse under hele modulet.
Eksamen / Prøve / Certificering
UDD/FAG
Føringsuddannelse
Uddannelseslære
Militær Fysisk
Træning
Tjenestekendskab
Sikkerhedsbefalingsmandsvirke

Standpunktskarakter
7 skala

Eksamen

Bedømmelse

Bedømmer

Praktisk

7 skala

7 skala

Praktisk

7 skala

Praktisk

7 skala

Intern og ekstern
Intern og ekstern
Intern

Skriftlig

7 skala

Intern

Skriftlig

Bestået/ikke
bestået

Intern

Eleven bedømmes ud fra to overordnede hensyn - et fagligt og et
dannelsesmæssigt hensyn.
Hvert enkelt modul/fag mv. afsluttes med en bedømmelse/prøve/eksamen. Bedømmelse sker som en individuel bedømmelse ved bestået/ikke bestået eller efter 7-trins skalaen.
De enkelte læringsudbytter dokumenteres undervejs ved prøver,
der kan bestås ved deltagelse i mundtlige, skriftlige og praktiske
eksamener samt ved bedømmelse af bl.a. teoretiske og praktiske
opgaver, projekter og mundtlige fremlæggelser, deltagelse i undervisningsforløb mv.
Under hele uddannelsen vurderes eleven ud fra Hærens Befalingsmænds Kerneværdier som grundlag for den vedgående vurdering og dannelsen i de værdier og den dannelse en professionel befalingsmand udviser i hæren. Ved manglende honorering af
Hærens Befalingsmænds kerneværdier følges de gældende bestemmelser for uansøgt afgang fra uddannelsen.
Der gennemføres minimum 2 individuelle udviklingssamtaler
(heri tiltrædelsessamtale) under uddannelsen med fokus på elevens personlige udvikling.
Ved afslutningen af uddannelsen udfærdiges i regi af forsvarets
kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem (FOKUS) en personudtalelse.
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Karaktergivning og censorvirksomhed gennemføres efter bestemmelserne for karaktergivning i forsvaret.
Beståelseskriterier
For at bestå uddannelsen kræves:
At eksamenskarakteren i henholdsvis Føreruddannelse og Uddannelseslære er minimum 02.
At gennemsnitskarakteren for eksamener, prøver og standpunkter er minimum 02.
At eleven består standpunktsprøven i sikkerhedsbefalingsmanduddannelsen.
Er bedømt egent som befalingsmand i forhold til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.

Bemærkninger

Ved bestået uddannelse formidles følgende Q’er:

FJERNES INDEN ENELIG FÆRDIGGØRELSE
Overføres til uddannelsesordningen:
- Forhold ved afgang (ansøg/uansøgt) ordlyd pkt. 10, afsnit 1.???
- Adgangskrav, herunder basiskrav.
- Tilstedeværelse på uddannelsen (mødepligt, fravær, sygdom)????
- Håndtering af mødetest og tre måneders prøvetid!
- Udnævnelse???.
- Beskrivelse af tid – måneder eller dage.
- Kan elever bytte uddannelse (OBU-LBU)????
- Kan eleven forsætte som alm. SG efter modul I????
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