ERHVERVSRETTET
KONSTABELUDDANNELSE
- NY MULIGHED I HÆREN
Papir på det man kan
Alle konstabler, med og uden en
ungdomsuddannelse, er i dag dygtige
soldater. Men uden papir på deres
kompetencer, når de stopper i Forsvaret.
Med den nye erhvervsrettede
konstabeluddannelse bliver alle faglærte.
Uddanner til fremtiden
Med den nye konstabeluddannelse når
forsvaret unge, som uddannelsessystemet
ikke kan nå. Og skaber muligheder, som
de unge måske ikke havde set for sig.
En fagprøve og et uddannelsesbevis
kommer hele samfundet til gavn.
Løfter et samfundsansvar
Med den nye konstabeluddannelse tager
Forsvaret ansvar. For egne medarbejdere.
Og for at vi som samfund anerkender og
gør bred brug af deres høje faglighed.

300
Konstabler i Hæren deltager fra 1.
december 2021 i et pilotprojekt, som
giver dem papir på deres kompetencer,
når de er færdiguddannet i 2025.

1.000
Konstabler vil årligt kunne gøre brug af
uddannelsen, når den på sigt omfatter
alle konstabler i Hæren.

7.200
Konstabler er i dag ansat i Forsvaret. De
løser opgaver på tværs af de tre værn –
Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.
Ambitionen er, at de i fremtiden får
samme mulighed. Det sker med
erfaringer fra pilotprojektet.

Vi er godt på vej. Og tager nu først skridt,
så vi i fremtiden gør flere faglærte.

Stærkt samarbejde
Forsvarsministeriet og Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) har etableret en
ny erhvervsrettet uddannelse for konstabler. Det sker efter et grundigt analysearbejde.
Erhvervsrettet indhold
Eleverne tilbydes et 16-ugers påbygningsmodul, som er målrettet det
civile: fx byggebranchen, sikkerhedsbranchen eller velfærdsområdet.
Fokus på kerneopgaven
Det sikres, at Forsvaret også fremover kan tilrettelægge uddannelsen ift.
den aktuelle opgaveløsning og sikkerhedspolitiske situation.
Første skridt
Forventningen er, at den nye uddannelse på sigt bredes ud, så endnu flere
soldater får et fagligt løft – og papir på alt det, de i forvejen kan.
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