Korporaluddannelsen
Modul 2
KP 17-3 (TAK/FØR)

1. OPRETTELSE
HRN KP 17-3 (TAK/FØR) Modul 2 oprettes ved IGR i perioden 4. – 22. december 2017.
Dette modul er kun for korporaler i Hæren.
Uddannelsen afholdes for nærværende af Ingeniørregimentet i Skive.
Føringsmodulet udbydes også som efteruddannelse for allerede udnævnte korporaler i
Hæren.
2. ANSØGNINGSKRAV
Ansøgere bestrider/ har kompetencer til, at bestride en korporalsfunktion, baseret på
ansøgeres erfaringer og kompetencer gennem tjenesten. Kriterierne for optagelse på
uddannelsen baseres på modenhed, praktisk viden og færdighed, erfaring,
føreregenskaber og særlige kompetencer. Herudover er det et krav, at den pågældende,
der udnævnes til korporal (KP), har grad af overkonstabel (OKS).
Derudover skal du som ansøger:






Have gennemført reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende.
Have gennemført og bestået HRN KP UDD (UV og LÆ) Modul 1.
Have bestået den til hver en tid gældende fysiske test i Forsvaret og dette skal
være registreret som Q i DeMars.
Fremstå moden.
Være vurderet egnet til udsendelse i INTOPS.

2.1 UDDANNELSES INDHOLD

Uddannelsens indhold kan ses i Forsvarets online Uddannelseskatalog HER
3. ANSØGNING
Din ansøgning skal sendes via kommandovejen fra egen enhed til NIV III MYN.
Ansøgningen skal være vedlagt FOKUS bedømmelse udfærdiget i forbindelse med
strukturansøgt uddannelse inden for de seneste 6 måneder.
Ansøgningen skal være NIV III MYN i hænde senest den 15. september 2017.

Din enhed vurderer ansøgningen, udfærdiger evt. bedømmelse, sikrer sig at du opfylder
betingelserne for optagelse og videresender de samlede papirer til enhedens NIV III MYN.
NIV III booker egnede ansøgere i arrangementsstyring i prioriteret rækkefølge senest den
22. september 2017.
3. PRIORITERING

Hvis uddannelsen overbookes udarbejdes fordelingsnøgle af HRP HST, der efterfølgende
godkendes af HST.
4. UDNÆVNELSE EFTER GENNEMFØRT UDDANNELSE
Elever, der gennemfører korporalsuddannelsen med et tilfredsstillende resultat får et
uddannelsesbevis ved HSGS foranstaltning og udnævnes således:
Egnede overkonstabler/- af første grad skal gennemføre både Modul 1(UV og LÆ) og
Modul 2 (TAK/FØR) med tilfredsstillende resultat før udnævnelse til korporal. Elever vil
efter gennemførelse af Modul 2 (TAK/FØR), såfremt de bestrider en stilling på
funktionsniveau M113, blive udnævnt til korporal af egen myndighed.
Elever, der ikke bestrider en stilling på funktionsniveau M113, modtager et
uddannelsesbevis for gennemført uddannelse og udnævnes først ved indtræden i en
M113 stilling.
Alle udnævnelser finder sted ved egen MYN CH foranstaltning.
5. FERIEFORHOLD, ANDEN FRIHED, ARBEJDSTID OG AFLØNNING VED
INDTRÆDEN PÅ UDDANNELSEN
Der vil ikke være mulighed for planlægning af ferie og anden frihed under kurset.
Elever på KUR er arbejdstidsneutral, herunder rejsetiden ved hen- og tilbagerejse ved
weekend.
Ydelser jf. gældende regler, kontant- og kostgodtgørelse samt militær indkvartering.
6. PRAKTISKE BEMÆRKNINGER
Der 30 pladser på uddannelsen. Følgende kan bookes på dette kursus:


Overkonstabler/- af første grad og korporaler fra Hæren.

