HEJ!
Du som i dagsläget är aktiv inom Hemvärnet som chef
på pluton-, kompani- eller bataljonsnivå erbjuds att
delta på Nordisk chefskurs som genomförs årligen
med deltagare från Norge, Danmark och Sverige.
I år är det Sverige som står för värdskapet och kursen
genomförs vecka 46, (10 – 15 november). Kursen ger
dig ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter över
nationsgränserna och skapa nya kontakter med våra
kollegor från de nordiska länderna.
Målsättningen med kursen är att få förståelse för hur
chefer kan hantera olika ledarskapssituationer som
kan uppstå i bataljon/kompani/sektion i fred/kris och
krigssituationer. Att med handledning genomföra ett
bedömande fram till färdig stridsplan enligt respektive
lands bedömandemodell. Få förståelse för olika ledarstilar, förändringsarbete, konflikthantering och utvärdering av egen profil. Samt att få insyn i respektive
lands hemvärn samt hur man stridstekniskt löser olika
stridsuppgifter i en Nordisk miljö.
Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner, grupparbeten och redovisningar i grupp. Eleverna
delas in i grupper med två elever från varje land med en
lärare, och det är i dessa grupper som huvuddelen av
utbildningen genomförs.
Låter det intressant? Sök via din utbildningsgrupp!
För mer information besök vår hemsida
www.hemvarnet.se/hvss
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Nordisk Chefskurs
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Kursinnehåll och undervisningsformer:
Kursen är ett sammarbete mellan Sverige, Norge och
Danmark, inom ramen för SAMSKANDIA avtalet. Kursen
genomförs årligen i ett av ovanstående länder med tolv
elever från respektive land. Utbildningen är i huvudsak
en ledarskapsinriktad kurs där olika typer av ledarskapssituationer presenteras och bearbetas samt ett
applikatoriskt exempel på kompaninivå.
Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner,
grupparbeten och framtagande av stridsplaner, ordergivningar samt spel på stridsplaner. Eleverna delas in i
grupper om två elever från respektive land.
Kursen är avsedd för chefer från bataljonchef till
plutonchef stf.

Kursinnehåll och undervisningsformer:
Kursen är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Danmark,
Estland, Lettland och Litauen. Kursen genomförs årligen
i ett av ovanstående länder med en kompanichef och
tre plutonchefer från respektive land.
Utbildningen genomförs i form av lärarledda lektioner,
grupparbeten, rekognosering i terrängen och framtagande av stridsplaner, ordergivningar, samt spel på
stridsplaner i terrängen.
Kursen är avsedd för kompani- och plutonchefer.

Kursens syfte och mål:
Kursen syftar till att få ökad kunskap och förståelse för
eget övriga länders taktik och stridsteknik inom ramen
för skydd och bevakning av hamn/flygplats.
Utbyta erfarenheter mellan varandra över nationsgränserna och därigenom skapa nätverk mellan nationerna.
Kursens slutmål:
Beskriva och förklara hur chefer kan hantera olika
ledarskapssituationer som kan uppstå i en bataljon/
kompani/sektion/pluton i fred/kris och krigssituationer.
Kursens delmål:
Att med handledning kunna genomföra ett bedömande fram till färdig stridsplan enligt respektive lands
bedömandemodell.
Beskriva och förklara olika ledarstilar, förändringsarbete och konflikthantering.
Beskriva och förklara respektive lands hemvärn samt
hur man stridstekniskt löser olika stridsuppgifter i en
nordisk miljö.
Kapacitet:
Maximum 12 elever från respektive land, minimum 6
deltagande.
Nästa utbildning går i Sverige v.946, 10 – 15 november.

Förkunskapskrav:
Ska vara rutinerade kompani/plutonchefer, samt engelska enligt STANAG 6001-2-2-2-2.
Kunskapskontroll och examinationsbestämmelse:
Examination sker genom uppföljning av det aktiva
deltagande samt redovisade gruppuppgifter och i form
av utbildande examination. (Max 1 examinationstillfälle
under kursen).
Kursens syfte:
Få ökad kunskap och förståelse för eget övriga länders taktik och stridsteknik inom ramen för skydd och
bevakning av hamn/objekt i urban miljö.
Utbyta erfarenheter mellan varandra över nationsgränserna och därigenom skapa nätverk mellan nationerna.

Kursens slutmål:
Att som kompanichef/plutonchef, med gott om tid,
kunna utveckla en stridsplan och leda sitt kompani/
pluton vid skydd och bevakning av hamn/objekt i urban
miljö.
Kursens delmål:
Använda bedömandemallen (eget lands) vid genomförande att ett bedömande för att ta fram en stridsplan
för hvkompani utifrån högre chefs order samt förklara
hur olika funktioner påverkar en stridsplan och förklara
behovet av objekt samt skydd och bevakning av objekt.
Beskriva och förklara hur plutonerna leds och samordnas inom ramen för kompaniets strid vid framryckning
och tagande av objekt samt skydd och bevakning av
objekt.
Beskriva och förklara hur sabotageförband är organiserade i stort och verkar.
Förståelse och insyn i respektive lands hemvärn samt
hur man löser olika stridsuppgifter i de olika länderna.
Kapacitet:
24 elever, varav 6 kompanichefer och 18 plutonchefer.
Nästa utbildning går i Norge, v.937, 8-19 september.

