KURSPLAN GK Bataljonspastor
Kursens benämning
GRUNDKURS BATALJONSPASTOR
Kurskod
MAHGK2059101
Beslut
20xx-xx-xx, HKV PRODFRIV
Kursens omfattning
7 dagar/ 56 timmar inklusive inrycknings- och utryckningsdagar
Målgrupp
Kursen riktar sig främst till personal i själavårdsbefattning.
Förkunskapskrav eller andra villkor för tillträde till kursen
Eleven skall vara svensk medborgare, fullt frisk och god fysik.
Eleven skall ha teologisk examen/utbildning.
Eleven skall vara vigd/ordinerad inom de av svenska staten erkända trossamfunden.
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 kunskaper, förståelse och färdigheter i själavårdsarbetet i en bataljon.
Slutmål
Eleven skall ha kunskap, förståelse och färdighet att under handledning leda själavården vid bataljon.
Delmål
• Organisation
Förståelse för Försvarsmaktens organisation och ledningsförhållanden
•

Stabstjänst
Kunskap om stabsindelning i en bataljon
Kunskap om orderskrivning och rapportering
Förståelse för stabsmetodik i en bataljon

•

Personaltjänst
Kunskap om personaltjänstens mål, metod och indelning
Kunskap om omhändertagande av döda och av krigsfångar
Kunskap om rollfördelning och uppgifter för befattningshavare inom personalvården vid bataljon
Kunskap om militärt själavårdsarbete nationellt och internationellt
Kunskap om krisstöd
Förståelse för behovet av långsiktig personalförsörjning och personell uthållighet
Färdighet i att handlägga själavårdsärenden i en bataljon

•

Juridik
Förståelse för aktuell lagstiftning som styr personaltjänsten
Förståelse för aktuella folkrättsliga regler

•

Mångfald
Förståelse för den personella mångfaldens betydelse för stridsvärde och uthållighet

•

FM Värdegrund
Färdighet i att stödja värdegrundsarbete

•

Press- och informationstjänst
Kunskap om möte med media

Kursens innehåll och uppläggning
Utbildningen genomförs jml FM Pedagogiska Grunder och präglas av teori och praktiska övningar inom
personalvården. Utbildningen är en grundläggande utbildning och kräver kunskaper i själavård.
Ingående delar:
– Stabstjänst
– Personaltjänst
– Juridik
– FM Värdegrund
– Krisstöd
– Mångfald
– Press- och informationstjänst
– Erfarenheter av själavårdsarbete nationellt och internationellt
Kursansvarig organisation
FPF
Genomförande organisation
Ordersätts centralt av HKV PRODFRIV
Krav på kursledning
Kursledning 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 tidigare ha tjänstgjort vid allmänmilitär kurs.
Prövning
Ingen särskild examination sker. Utvärdering sker fortlöpande av inhämtade kunskaper.
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

