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Handläggare 
Lars Pettersson 
 

Kompetenskrav för instruktör inom Flygvapenfrivilligas ungdoms- och 
vuxenverksamhet  
 
I syfte att säkerställa kompetensen vid utbildning av ungdomar och vuxna vid 
lokal, regional och central utbildning har riksförbundsstyrelsen beslutat att 
följande skall gälla. 
 
Grundkrav för Godkänd Instruktör inom FVRF: 
 
Vid utbildning skall främst eftersträvas att använda instruktörer enligt följande 
prioritetsordning: 
Alt 1.  Medlem som genomfört IK skede 1-2 och 3 med godkända vitsord samt 
upptagen i FVRF Instruktörsregister. (Se FVRF utbildningsgång) 
 
Alt 2. Yrkes-/reservofficer samt medlem i FVRF. 
 
Alt 3. F.d. yrkes-/reservofficer samt medlem i FVRF. 
 
Utöver grundkraven enligt ovan skall instruktören av utbildningsansvarig 
bedömas allmänt lämplig samt ordersättas vid det militära förband där 
utbildningen genomförs/huvudansvarig. 
 
Av FVRF Godkänd instruktör är ett grundkrav för att få tjänstgöra inom 
utbildningsverksamheten i FVRF samt ett krav i H FRIV för att erhålla ersättning 
vid tjänstgöring som instruktör. 
 
Övrig Instruktörsverksamhet inom FVRF: 
 
Yrkesofficer med specialkompetens/behörighet kan när så erfordras tillfälligt 
tjänstgöra vid FVRF utbildningsverksamhet och då inom sitt specialområde. 
                                                                                                                   

Om FVRF egna instruktörer eller instruktörer från flottiljer ej är tillgängliga för 
tjänstgöring kan Instruktör från annan frivilligorganisation eller Hemvärnet 
tjänstgöra. Denne skall vara godkänd instruktör inom sin 
frivilligorganisation/utbildningsgrupp/förband och kan tillfälligt (enstaka gånger) 
tjänstgöra vid FVRF utbildningsverksamhet efter beslut av FVRF 
utbildningsavdelning. 
Respektive Flygvapenregion tillsänder, i god tid, intyg/orderpunkt som styrker 
instruktörens behörighet och kompetens. FVRF utbavd bedömer och beslutar om 
instruktören har jämförbar kompetens med FVRF grundbestämmelser för 
instruktör.  
 
 
 

http://www.fvrf.se/
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Samma bestämmelser gäller för Instruktör enl ovan med tjänst vid central 
utbildning. Ordersättning och uppföljning sker centralt vid FVRF 
utbildningsavdelning.  
 
Instruktör med behov av kompletteringsutbildning inom instruktörsområdet (FM 
Pedagogiska Grunder) genomför egen utbildning efter samråd med och tillstyrkan 
av Flygvapenregion. FVRF utbildningsavdelning beslutar om lämplig kurs/kurser.  
 
 
Validering av kompetens samt Dispens  
Medlem som vill tillgodoräkna tidigare kompetens, alt ansöka om dispens fram till 
planerad instruktörsutbildning inkommer med ansökan till FVRF 
utbildningsavdelning (blankett rekvireras från utbildningsavdelningen). 
Efter inkommen ansökan genomförs dialog mellan sökande och FVRF. Därefter 
fattar FVRF beslut och meddelar den sökande om vad som får tillgodoräknas och 
fortsatt utbildningsgång mot Godkänd Instruktör. 
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