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KURSPLAN 
  

1. Kursens benämning 
Adjutant 

 

2. Kurskod 

 

3. Beslut 

Eso, HKV PROD FRIV  

 

 

4. Kursens omfattning 

Tre (3) utbildningsdagar samt in- och utryckningsdagar tillkommer.  

 

5. Målgrupp 

Medlemar ur de frivilliga försvarsorganisationerna med inriktning att tjänstgöra som adjutant 

vid frivilligskolor/-kurser.  

 

6. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Är medlem i frivillig försvarsorganisation. 

Har genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F, med godkänt resultat 

Har körkort, lägst klass B, samt bör ha förarbevis på minibuss 

 

7. Urval 

Urvalet av elever sker av respektive frivillig försvarsorganisation. 

Antagning till kursen görs av kursanordnade organisation. 

 

8. Syfte och mål 

 

Kursens syfte:  

Utbilda personal som sedan kan tjänstgöra som adjutant och stödja skol- och kursledning vid 

frivillig försvarsutbildning. 

 

Kursens mål:  

Eleven ska efter kursen kunna verka som adjutant vid frivillig försvarsorganisations 

frivilligskolor/kurser. Inledningsvis med handledning. Vid större frivilligskolor inledningsvis 

som biträdande adjutant. 

 

Kursens delmål: 

Eleven ska efter kursen:  

 Kunna utforma inbjudan/kallelse och liknande administrativa åtgärder 

 Kunna göra olika beställningar, uthämtning och inlämning av materiel 

 Kunna planlägga och organisera transporter, förläggning, förplägnad mm 

 Kunna hantera ekonomiska frågor kopplat till instruktörer och elever vid genomförande 

av utbildning 

 Kunna leda verksamhet inom sitt ansvarsområde 

 

9. Kursens innehåll och upplägg 

Kursen innehåller teoretisk utbildning varvade med praktiska moment. Undervisningen 

innefattar moment av grupp- och kursdiskussioner samt besök vid underhållenheter motsv. 
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10. Kursansvarig/genomförande skola/centra/förband/frivilligorganisation 
Flygvapenfrivilliga har huvudmannaskapet för kurs Adjutant. Kursen genomförs enligt 

Försvarsmaktens verksamhetsuppdrag.  

                                                                                                                    

11. Krav på kurschef, instruktör 

Kurschef och instruktör vid adjutantkurs skall vara instruktör, ha pedagogisk grund, ha 

erfarenhet inom verksamhetsområdet - frivilligskolor/-kurser - där adjutant tjänstgör.  

 

12. Prövning 

Genomförs genom uppföljning av elevens engagemang och resultat under kursen.  

                                                                                                

13. Certifikat 

Kursintyg tilldelas efter genomförd kurs.  

                                                                                                       

14. Betyg 

- 

 

15. Kvalitet 

Kursen är granskad och kvalitetsäkrad av HKV PROD FRIV 

 

16. Litteratur 

Aktuella utgåvor och tillämpliga delar av: H FRIV, reglemente och bestämmelser inom 

ansvars/verksamhetsområdet. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


