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Kursens omfattning
7 dagar/ 56 timmar inklusive in- och utryckningsdagar
Målgrupp
Kursen riktar sig främst till personal i personaltjänstbefattning vid bataljon.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Svensk medborgare, fullt frisk och god fysik.
Genomförd GU-F eller motsvarande.
Elev skall ha ansökt till kurs via frivillig försvarsorganisation och ansökan skall vara tillstyrkt av den egna
organisationen.
Antagning
Antagning av elever sker av FPF baserat på bemanningsuppdrag.
Syfte
Syftet med kursen är att ge eleven grundläggande kunskaper och förståelse i personaltjänstarbete i en
bataljonsstab.
Slutmål
Eleven skall ha förståelse för personaltjänstens mål, metoder och indelning.
Delmål
Försvarsmaktens strimmor
• Stabstjänst
Förståelse för stabsmetodiken inom sektion 1
Förståelse för personalorderns utformning
• Juridik
Kunskap om Sveriges administrativa beredskap
Kunskap om rättstjänst
Förståelse för aktuella folkrättsliga regler
• Personalvård
Förståelse för personalvårdens betydelse vid krigsförband
• FM Värdegrund
Kunskap om FM Värdegrund
Förståelse för betydelsen av FM Värdegrund under kurs
Kursens innehåll och uppläggning
Utbildningen genomförs jml FM pedagogiska grundsyn och präglas av teori och praktiska övningar inom
personaltjänsten. Utbildningen är en grundläggande utbildning och kräver inga förkunskaper i ämnet.
Ingående delar:
– Stabstjänst
– Personalplanering
– Persondatahantering
– Personell uthållighet

– Personalvård
– Gravtjänst
– Fångtjänst
– Juridik
– FM Värdegrund
Kursens uppläggning:
Kursen är upplagd som en stabsövning där kursen arbetar med personaltjänstens olika delar i en
hemvärnsbataljon under insats.
Kursansvarig organisation
FPF
Genomförande organisation
Ordersätts centralt av HKV PROD FRIV
Krav på kursledning
Kursledningen skall vara väl förtrogen med allmänmilitär utbildning.
Kursledningen skall ha ledarskapsutbildning och pedagogikutbildning.
Kurschef skall ha genomgått kurschefskurs.
Instruktör ur frivilligorganisationer skall vara godkänd av Försvarsmakten inom respektive sakområde.
Kurschef och instruktör skall ha tjänstgjort vid allmänmilitär kurs tidigare.
Prövning
Ingen särskild examination sker utan utvärdering av inhämtade kunskaper sker fortlöpande.
Intyg
Efter kursen tilldelas kursintyg som styrker att eleven har genomfört kursen med erkänt resultat utifrån
uppsatta mål.
De krav som ställs för att erhålla intyg är aktivt deltagande vid lektionstillfällena och redovisningar av
uppgifter, samt att praktiskt visa på färdigheter utifrån teoretiska grunder. Uppnådda resultat visas vid
samtliga praktiska och teoretiska moment.
Giltighetstiden för förvärvade kunskaper är fem år.
Litteratur
Enligt kurschefen

