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1. Kursens benämning
Instruktörskurs Kurschef Fortsättningsutbildning (IK KC FU)
2. Kurskod
G 195 XX
3. Beslut
HKV PROD FRIV eso
4. Kursens omfattning
Tre (3) utbildningsdagar (in- och utryckningsdagar tillkommer)
5. Målgrupp
Kurschefer inom Frivilliga försvarsorganisationer.
6. Förkunskapskrav eller andra villkor för tillträde till kursen
Eleven ska ha erfarenhet av att verka i kurschefsrollen, och anses lämplig att fortsätta som
kurschef inom eget kompetensområde.
7. Urval
Urvalet sker genom respektive frivillig försvarsorganisation i samverkan med stödjande enhet ur
Försvarsmakten.
8. Mål och syfte
Efter kursen skall den studerande:
- med andra kurschefer, ha utbytt de viktigaste erfarenheterna från det egna kurschefsskapet
- ha kompletterat de kunskaper som krävs i rollen som kurschef
- ha erhållit information om, samt fått förståelse för de senaste aktuella bestämmelser,
arbetsgrupper, projekt, etc. som påverkar kursverksamheten för de frivilliga
försvarsorganisationerna
- ha repeterat och eventuellt kompletterat de moment som den studerande själv anser sig ha
behov av inom ramen för sitt fortsatta kurschefskap.
Kursens syfte:
- Den studerande skall utveckla sin förmåga att verka som kurschef.
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9. Kursens innehåll och upplägg
Kursen genomförs i seminarieform där erfarenhetsutbytet och elevmedverkan är den
huvudsakliga metoden för inlärning och utveckling.
10. Kursansvarig skola/förband/frivilligorganisation
Flygvapenfrivilliga
11. Genomförande skola/förband/frivilligorganisation
Flygvapenfrivilliga
12. Krav på kurschef, utbildare
- God erfarenhet från utbildningsverksamhet med elever ur frivilliga försvarsorganisationer,
god inblick i Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn samt ha kunskap om aktuella
bestämmelser, arbetsgrupper, projekt, etc. som påverkar kursverksamheten för de
frivilliga försvarsorganisationerna
- God erfarenhet av kurschefskap inom ramen för Frivillig försvarsverksamhet.

13. Prövning
Bedömning från kurschef och utbildare under kursen.
14. Certifikat
Efter kursen tilldelas kursintyg där det framgår vad som särskilt har behandlats under kursen.
15. Betyg
Tilldelas ej
16. Litteratur
Pedagogiska Grunder, FM och den frivilliga försvarsverksamheten, H FRIV och
H FRIV kapitel 7 samt den senast utgivna aktuella litteraturen.

