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1. INDLEDNING
Flyvevåbnets Officersbasisuddannelse (FLV OBU) indgår som et element i
Officersuddannelsen for Flyvevåbnet.
Den overordnede uddannelsesstruktur, overordnede læringsmål, generelle regler,
herunder bl.a. eksamensregler mm., er defineret og beskrevet i rammestudieordningen for
Officersuddannelsen for Flyvevåbnet.
Flyvevåbnets Officersbasisuddannelse kan kun tages af studerende, der er optaget på
Officersuddannelsen for Flyvevåbnet.
Flyvevåbnets Officersbasisuddannelse tages af officersstuderende, der ikke i forvejen har
en sergentuddannelse eller anden relevant militær grunduddannelse.
2. FORMÅL MED FLYVEVÅBNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE
Formålet med Flyvevåbnets Officersbasisuddannelse (OBU) er, at den studerende lærer
at fungere som soldat, fører og leder på gruppeniveau under iagttagelse af almene regler,
normer og bestemmelser for tjenesten.
3. MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE
Efter endt OBU skal den studerende have opnået følgende delmål for læringsudbytte.
Viden
 Skal have viden om begreber, principper og processer inden for
enkeltkæmperfærdigheder, ledelse og føring på gruppeniveau i Flyvevåbnet.
 Skal have forståelse af praksis og de vigtigste anvendte teorier og metoder inden for
ledelse og føring på gruppeniveau.
Færdigheder
 Kunne fungere som enkeltkæmper, leder og fører under feltmæssige forhold under
hensyntagen til den aktuelle trussel i rammen af en gruppe.
 Kunne anvende grundlæggende ledelsesmæssige teorier og metoder til løsning af
praksisnære ledelses- og føringsopgaver.
 Skal kunne identificere og vurdere praksisnære problemstillinger som leder og fører på
gruppeniveau og justere arbejdsgange og processer.
 Skal både mundtligt og skriftligt kunne kommunikere med underlagt og sidestillet
personel samt kunne kommunikere og formidle til foresatte.
 Skal kunne formidle den valgte løsning på en opgave med et strukturelt udgangspunkt i
gældende befalingsværktøjer eller i form af en kort instruks.
Kompetencer
 Skal kunne håndtere fysisk og psykisk belastende arbejdssituationer som soldat, leder
og fører.
 Skal kunne planlægge og tage ansvar for ledelse af forskellige arbejdsprocesser for
enkeltmedarbejdere og mindre grupper på manuelt niveau.

4. OMFANG OG STRUKTUR FOR FLYVEVÅBNETS OBU
Flyvevåbnets Officersbasisuddannelse er normeret til at vare ca. 20 uger og gennemføres
ved Air Force Training Centre (AFTC), der ligger i Karup. Dog gennemføres Introduktion til
Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets operative Wings.
20 Uger
Grundlæggende militær
Ledelse
Føring
uddannelse
Ca. 4 uger
Ca. 8 uger
Ca. 7 uger
Love, normer og bestemmelser ca. 1 uge

Introduktion
til
Flyvevåbnet
1 uge

Den grundlæggende militære uddannelse fokuserer på, at den studerende lærer det
militære håndværk som enkeltkæmper og soldat.
Ledelsesmodulet er en grundlæggende mellemlederuddannelse, hvor der fokuseres på
teori og ledelsesværktøjer, som er nødvendige for at fungere som mellemleder (sergent) i
Flyvevåbnet. Ledelsesmodulet indeholder såvel teoriundervisning som praktiske øvelser i
ledelse. Under ledelsesmodulet gennemføres en idrætsuddannelse, der skal sætte den
studerende i stand til at planlægge sit eget træningsforløb. Denne uddannelse består af en
dag med tilstedeværelsesundervisning og en række selvstudielektioner.
Føringsmodulet skal føre frem til, at den studerende kan fungere som fører for en gruppe
i felten under praktisk opgaveløsning. Den studerende skal lære grundlæggende operative
overvejelser og føringsteknikker, der sammen med læringen fra den grundlæggende
militære uddannelse og ledelsesmodulet, gør ham i stand til at fungere som sergent for en
gruppe i felten.
Modulet Love, normer og bestemmelser, omhandler tjenestekendskab, retslære, krigens
love, operationskendskab og militær sikkerhed og gennemføres sideløbende med de
øvrige moduler. Modulet gennemføres overvejende som selvstudier.
FLV OBU afsluttes med modulet, Introduktion til Flyvevåbnet, der er en studietur ved et
udvalg af Flyvevåbnets operative Wings.
En uddybning af de enkelte moduler kan findes via http://www.fak.dk/studieordninger.
5. EKSAMEN
Der følges de eksamensregler, som er gældende for de enkelte moduler ved AFTC.
Overordnet indgår følgende eksamener og bedømmelser i FLV OBU.

Modul
Grundlæggende
militær uddannelse

Flyvevåbnets Officersbasisuddannelse
EksamensBedømmer
Bedømmelse
/bedømmelsesform
intern/ekstern
Vurdering pba. aktiv
Bestået/ ikke bestået Intern
deltagelse

Ledelsesmodul

Føringsmodul
Love, normer og
bestemmelser
Introduktion til
Flyvevåbnet

Vurdering af praktisk
ledelsesvirke

Bestået/ ikke bestået Intern

Skriftlig eksamen

Bestået/ ikke bestået Intern

Føring teori, skriftlig
Praktisk eksamen,
del 1
Praktisk eksamen,
del 2

Bestået/ ikke bestået Intern

Multiple Choices

Bestået/ ikke bestået Intern (elektronisk),

Vurdering pba. aktiv
deltagelse

Bestået/ ikke bestået Intern

Bestået/ ikke bestået Intern
Bestået/ ikke bestået Intern

6. EKSAMENSBEVIS
Der udstedes kursusbevis for hvert gennemført modul af den myndighed, som har været
ansvarlig for gennemførelsen. Ved funktionsuddannelsens afslutning udsteder
Flyvevåbnets Officersskole et samlet eksamensbevis for funktionsuddannelsen.

