Huvudman Instruktör
Juni 2018
SIDA 1 (2)

KURSPLAN INSTRUKTÖRSKURS KURSCHEF
KURSENS BENÄMNING

Instruktörskurs Kurschef (IK KC)

ENGELSK BENÄMNING
KOMPETENSOMRÅDE
KURSKOD
BESLUT

Advanced course - Course manager
Pedagogik

KURSENS OMFATTNING I
TID

HKV PROD FRIV,
8 dagar

NIVÅ
MÅLGRUPP

Grundkurs
Instruktör i frivillig försvarsorganisation som bedöms lämplig
att tjänstgöra som kurschef.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Eleven ska
- Ha flerårig erfarenhet som instruktör ur FFO
- Kunskaper om Marksäkerhetsorder och SäkR
tillämpning vid frivillig försvarsutbildning
- Av egen FFO bedömas lämplig att vara kurschef,
vilket bland annat innefattar förmåga att uttrycka sig i
tal och skrift

URVAL OCH ANTAGNING

Urval av elever sker av respektive frivillig
försvarsorganisation.
Antagning till kurs görs av den FFO som har uppdraget att
genomföra IK KC

KURSENS SYFTE OCH

Syfte:
- Tillgodose de frivilliga försvarsorganisationernas
behov av kurschefer.

LÄRANDEMÅL

Kursmål:
Eleven skall efter kursen:
- kunna verka som kurschef och härvid kunna
genomföra kurschefs åtgärder före, under och efter
kurs.
Lärandemål:
Eleven skall efter kursen
-

-

Kunna förklara kurschefens uppgifter och olika roller
Kunna förklara grunderna för hur ett uppdrag att
genomföra en kurs tas fram och fördelas
Kunna beskriva vilka styrdokument som reglerar
planering, genomförande, uppföljning och
rapportering av en kurs
Kunna producera en stabsarbetsplan samt kursorder
för en angiven kurs och härvid kunna beskriva de
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-

moment som innefattas i att planera, genomföra, följa
upp och rapportera kursen
Kunna förklara FM Marksäkerhetsorder samt SäkR G
avseende rollen som kurschef/övningsledare
Kunna förklara de arbetstidsregler som omfattar en
kursorganisation.

SIDA 2 (2)

KURSENS INNEHÅLL OCH
UNDERVISNINGSFORMER

KURSANSVARIG SKOLA/
CENTRUM/FÖRBAND
GENOMFÖRANDE SKOLA/
CENTRUM/FÖRBAND
CERTIFIKAT/BEHÖRIGHET
EXAMINATION

KURSLITTERATUR OCH
ÖVRIGA HJÄLPMEDEL

ÖVRIGT

Kursen pedagogiska idé är att eleverna i kronologisk ordning
analyserar, diskuterar och genomför de viktigaste delarna av
kurschefens åtgärder före, under och efter kurs.
Kursen genomförs med olika utbildningsmetoder, exempelvis
föreläsningar, grupparbeten, rollspel och nätbaserat
lärande/hemuppgifter.
Flygvapenfrivilliga är – i rollen som Huvudman Instruktör kursansvarig FFO
IK Kurschef genomförs av FFO på uppdrag av FM (HKV
PROD FRIV)
Godkänd IK Kurschef ger formell kompetens som instruktör
och behörighet att söka och verka som kurschef ur FFO
Examination genomförs genom bedömning av elevens
kunskaper och färdigheter då han/hon planerar, genomför och
utvärderar egna övningar/lektioner.
Elevens prestationer under hela kursen sammanvägs och
ligger till grund för betyg Godkänd eller Icke godkänd.
Pedagogiska grunder
Handbok Utbildningsmetodik
Reglemente Utbildningsbestämmelser
Reglemente för verksamhetssäkerhet (SäkR)

