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

UDDANNELSESBESKRIVELSE

Korporalsuddannelse, Modul 2
TAK/FØR for HRN personel

Uddannelsesbeskrivelse

Praktiske oplysninger

Formål
Formålet med uddannelsen er give kommende korporaler en begrænset føringsmæssig uddannelse, således de kan varetage føring
af en gruppe på 6 – 8 soldater ved gruppeførerens fravær. Desuden
at kunne virke i rollen som hjælpeinstruktør og som hjælper på en
skydebane.

Udgivelsesdato
September 2014
(Uddannelsesbeskrivelsen
opdateres november 2014)

Forudsætninger
Eleven skal have gennemført voksenpædagogisk grundkursus på
UC Syddanmark, som første del af korporalsuddannelsen, inden
eleven indgår på kurset. Dette modul gennemføres i direkte forlængelse af voksenunderviseruddannelses modul fra UC Syd.

Niveau
Niveau 3
jf. kvalifikationsrammen for
livslang læring

Læringsmål
Efter afslutningen af kurset skal eleven have opnået nedenstående
viden, færdigheder og kompetencer i fagene føreruddannelse og
hjælper i skydeuddannelse, ledelse og uddannelseslære:

Varighed
15 uddannelsesdage

Føreruddannelse:
Viden:
Eleven har viden om begreber og standarder og processer i forhold
til at føre en afsiddet gruppe på 6 soldater.
Færdigheder:
Eleven kan anvende 5-punkts befalingens opbygning i forhold til at
kunne kommunikere ordrer for en gruppe på 6 soldater. Desuden
kunne vurdere, vælge og anvende relevante huskeord i forhold til
aktuelle situationer på kamppladsen og føre og styre en gruppe på
baggrund af disse.
Kompetencer:
Eleven kan handle og tage ansvar i kendte situationer, under vejledning, i forhold til at være en rollemodel og gå forrest i situationer,

Målgruppe
Konstabelgruppen

Kursusdato
Kursus start og slutdato
fremgår af uddannelseskataloget på FIIN
Tilmelding
I arrangementsstyring
Tilmeldingsfrist
10 uger før UDD start
Pris
Gratis for forsvarets ansatte
Uddannelsesudbyder
Hærens Sergentskole
Hjertingvej 127
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hvor eleven er fører for en afsiddet gruppe på 6 soldater. Eleven kan
omsætte en delingsførerbefaling til en gruppeførerbefaling.
Hjælper i skydeuddannelse:
Viden:
Eleven skal have kendskab til og kunne refere til sikkerhedsbestemmelserne i forhold til skydeuddannelsen på lette håndvåben.
Færdigheder:
Eleven rutineret udfører opgaver som leder af et forkommando i forhold til at klargøre en skydebane til skydning, under hensynstagen til
sikkerhedsbestemmelserne.
Kompetencer:
Eleven tager ansvar for rollen som hjælper i forhold til skydeuddannelse og medvirker til at sikkerhedsbestemmelserne overholdes.

6800 Varde
Kursusleder
PL R.P. Rask
GSU
Hærens Sergentskole
FIIN: HSGS-GSU-104
Tlf.: +45 7695 5948
Kursussekretariat
Hærens Sergentskole
FIIN:HSGS-UDKUR
Tlf.:
+45 76955860
SAP ID
03159496

Ledelse:
Objekt forkortelse
Viden:
EGVUTAK/FØR
Eleven skal have grundlæggende viden om Forsvarets ledelsegrundlag og grundlæggende ledelsesteorier, i forhold til ledelsesprincipperne for Forsvaret.
Færdigheder:
Kunne anvende grundlæggende principper og værktøjer i forhold til
varetagelse af daglig ledelse, overfor en gruppe på 6-8 soldater
Kompetencer:
Eleven kan handle i kendte situationer under vejledning og være
bevidst om gruppedynamik, ledelsesroller og det personlige eksempel, i forhold til at have ansvaret for den daglige ledelse af en gruppe
på 6-8 soldater ved gruppeførerens fravær.
Uddannelseslære:
Viden:
Eleven skal have viden om og kan redegøre for undervisningsprincipperne i Forsvaret i relation til at undervise en gruppe på 4 - 8 soldater.
Færdigheder:
Eleven skal udføre og anvende undervisningsprincipperne i forhold
til grundlæggende lektioner i grundlæggende militæruddannelse,
herunder anvender Forsvarets undervisningsprincipper.
Kompetencer:
Eleven kan tilrettelægge og gennemføre grundlæggende lektioner,
under vejledning, i forhold til den grundlæggende militæruddannelse.
Indhold
- Føreruddannelse: Standarder, kampeksercitser, 5punktsbefalingens opbygning og anvendelse, beredskabsområde, kampstilling.
- Hjælpeinstruktør: Forsvarets pædagogiske principper, Fagplan, målbeskrivelse, lektionsplan, metoder, elevopgaver.
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Hjælper i skydeuddannelse: Forkommandoets opgaver, oprettelse af en fast, afspærringsfri, traditionel langdistanceskydebane og en kortbane, sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben. Skydelærerens, sikkerhedsbefalingsmandens og skydelederens opgaver og ansvar.
Ledelse: Forsvarets ledelsesgrundlag, Ledelsesfunktioner, føringsvirke, selverkendelse, personlig fremtræden, gruppekendskab, situationsbestemt ledelse.

Undervisnings- og studiemetoder
Kurset gennemføres ved tilstedeværelse og er lærerformidlet undervisning, med overvejende anvendelse af praktiske elevopgaver og at
bringe elevernes erfaringer i spil.
Prøvebestemmelser/Certificering/Kontrol
Prøveform: Løbende praktiske og mundtlige delkontrol anvendes.
Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået.
Censor: Intern eller ekstern.
Kvalifikation: Q
Bemærkninger
Udnævnelse:
Søværnet og Flyvevåbnet:
Egnede marineoverkonstabler/-specialister og flyveroverkonstabler/specialister kan efter gennemførelse med tilfredsstillende resultat af
Modul 1(UV og LÆ) og efter en konkret individuel vurdering udnævnes til korporal.
Eleven modtager efter endt uddannelse et uddannelsesbevis på
gennemførelsen. Udnævnelsen finder sted ved egen MYN CH foranstaltning.
Hæren:
Egnede overkonstabler/- af første grad, skal gennemføre Modul
1(UV og LÆ) og Modul 2 (TAK/FØR) begge med tilfredsstillende
resultat før udnævnelse til korporal. Elever vil efter gennemførelse,
såfremt de er tildelt en tjenestefunktion på M113 blive udnævnt til
korporal efter gennemførslen af Modul 2 (TAK/FØR).
Elever, der ikke er meddelt en tjenestefunktion på M113 niveau,
modtager et uddannelsesbevis for gennemført uddannelse og udnævnes først ved indtræden i en M113 stilling.
Alle udnævnelser finder sted ved egen MYN CH foranstaltning.
Praktiske forhold:
Eleven skal medbringe kampuniform, basis, hjelm, idrætspåklædning, rygsæk, sovepose, teltoprigningssæt,
Kurset gennemføres i henhold til kursusaftalen. Hvilket betyder at
eleven modtagfer merudgiftgodtgørelse og indkvartering. Der optje-
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nes ikke merarbejde under kurset.
Under kurset skal eleven forvente hjemmearbejde, hvor der skal forberedes elevopgaver.
Velkomstbrev fremsendes fra Hærens sergentskole ca. 14 dage før
kursusstart.
Mødetid på første kursusdag er kl. 0745, hvorfor der vil være indkvartering til rådighed fra dagen før.
Mødested: I gården ved bygning 9 på Hærens Sergentskole, Varde
Kaserne, Hjertingvej 127, 6800 Varde.
Der udleveres et kursusbevis for gennemført kursus og der tastes Q
i Demars.
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