Korporalsuddannelsen, Modul 1
(KP 18-1 FÆL)

Korporalsuddannelsen, Modul 1 (UV og LÆ), 2018-1 oprettes ved Hærens Sergentskole i perioden
26. februar – 16. marts 2018.
Kurset er værnsfælles og er betegnet som Voksen Underviser Uddannelse (VUU). VUU foregår
som internat på Ryes Kaserne i Fredericia og gennemføres af University College Syddanmark.
Korporalsuddannelsen består af to moduler hver af 3 ugers varighed. Andet modul er kun for
personel med værnsmarkering Hæren.
1. ANSØGNINGSFRIST
Ansøgning vedlagt FOKUS Bedømmelse (udfærdiget i forbindelse med strukturansøgt uddannelse
indenfor de sidste 6 måneder og som minimum påtegnet af enhedens chef) skal være niveau III
myndigheden i hænde senest d. 1. december 2017.
Ansøgning sendes via kommandovejen fra din enhed til niveau III myndigheden.
1.1. Enhedens kontrol af forudsætninger.
Det er indstillende enheds ansvar at tilsikre, at indstillede ansøgere senest ved arrangementets
start opfylder forudsætningerne for deltagelse.
Enheden påtegner ansøgningen og udfærdiger evt. manglende bedømmelse, samt sikrer sig, at du
opfylder betingelserne for optagelse1, herunder at krævede kvalifikationer er opdateret og tastet i
DeMars (PERSYS) inden ansøgningen fremsendes til niveau III myndigheden.
1.2. Niveau III myndigheden.
Niveau III myndigheden fortager controlling af de fremsendt ansøgninger og booker prioriterede
ansøgere i arrangementsstyring senest d. 8. december 2017. Såfremt myndighed ved bookning
konstaterer, at en ansøgeren på bookningstidspunktet ikke opfylder forudsætningen for optagelse
på uddannelsen, skal myndighed i bookningens note anføre, hvorledes forudsætningerne tænkes
opfyldt. Ved for mange ansøgere bookes der på venteliste.

2. UDVÆLGELSE AF ANSØGERE
Ved udvælgelsen indgår en vurdering af Forsvarets samlede behov, ansøgerens bedømmelsesog vandelsmæssige forhold samt tjeneste- og levealder.
Optagelse sker ud fra en fordelingsnøgle i forhold til myndighedernes behov.
Ansøgere fra Hæren med den rette tjenestealder, der bestrider en korporalsstilling på
funktionsniveau M113, prioriteres blandt Hærens ansøgere.
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Manglende forudsætninger eller kvalifikationer kan afstedkomme, at du ikke optages på uddannelsen.

3. ANSØGNINGSKRAV
Ansøgeren vurderes egnet til at kunne bestride en korporalsfunktion og/eller udnævnes til korporal
baseret på ansøgerens erfaringer og kompetencer gennem tjenesten.
Derudover skal du som ansøger:
 Have gennemført reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende.
 Være vurderet egnet til udsendelse i INTOPS.
 Være helbredsmæssigt erklæret egnet til udsendelse i INTOPS.
 Have bestået den til en hver tid gældende fysiske test i Forsvaret og dette skal være registreret
som Q i DeMars.
 Være mindst overkonstabel.
 Fremstå moden.
 Have et højt niveau af erfaring, føreregenskaber, praktisk viden og færdigheder.
3.1 UDDANNELSES INDHOLD
Uddannelsens indhold kan ses i Forsvarets Uddannelseskatalog Her
4. UDNÆVNELSE EFTER GENNEMFØRT KP UDDANNELSE MODUL 1.
Søværnet og flyvevåbnet
Egnede marineoverkonstabler/-specialister og flyveroverkonstabler/-specialister kan efter
gennemførelse af Modul 1 med tilfredsstillende resultat og efter en konkret individuel vurdering
udnævnes til korporal. Gennemførelse af uddannelsen er derfor ikke ensbetydende med
automatisk udnævnelse til korporal
Eleven modtager efter endt uddannelse et uddannelsesbevis på gennemførelsen. Udnævnelsen
finder sted ved egen myndighedschefs foranstaltning.
Hæren
Egnede overkonstabler/- af første grad skal gennemføre både Modul 1 og 2 med tilfredsstillende
resultat før udnævnelse til korporal kan finde sted. Gennemført og bestået Modul 1 er en
forudsætning for optagelse på Modukl 2. Elever vil efter gennemførelse af Modul 2, såfremt de
bestrider en stilling på M113 niveauet, blive udnævnt til korporal.
Elever, der ikke bestrider en stilling på M113 niveau, modtager et uddannelsesbevis for
gennemført uddannelse og udnævnes først ved indtræden i en M113 stilling. Alle udnævnelser
finder sted ved egen myndighedschefs foranstaltning.
5. FERIEFORHOLD VED INDTRÆDEN PÅ UDDANNELSEN
Der afholdes ferie jf. HSGS AKOS. Derudover vil der ikke være mulighed for planlægning af frihed
under uddannelsen.

6. ØVRIGE FRIHEDER OG AFLØNNING
Elever på grund- og videreuddannelse er arbejdstidsneutrale, hvilket betyder at der ikke optjenes
arbejdstids- og/eller ulempegodtgørelser i de perioder, hvor du deltager i kursusaktiviteter,
herunder heller ikke studietid uden for den anførte tjeneste på tjenestelisten.
7. PRAKTISKE BEMÆRKNINGER
Der er 24 pladser på uddannelsen.

