Flyverstaben orientering omkring ny befalingsmandsuddannelse

Air Force Training Centre nedlægges ved udgangen af 2018, og alle befalingsmandsuddannelserne
overføres derved til Forsvarsakademiet (FAK). I samme forbindelse nedlægges formelt alle videreuddannelsestrin for mellemledere, herunder den videregående mellemlederuddannelse i Flyvevåbnet (VMF).
Med FAK i spidsen, udvikles der en ny uddannelsesstruktur for befalingsmandsniveauet indeholdende en ny grundlæggende sergentuddannelse samt en militær akademiuddannelse.
Den Grundlæggende sergentuddannelse forventes implementeret fra medio 2019 og den militære
akademiuddannelse forventes implementeret i løbet af 2020.
Begge uddannelser overgår til Flyvevåbnets sergentskole (FSGS), som placeres på Flyvestation Karup.
Flyverstaben har identificeret, at der i 2019 fortsat er et stort behov for at kunne kompetenceudvikle og styrke mellemlederniveauet i forhold til Flyvevåbnets befalingsmandsstruktur.
Flyverstaben mener derfor at det er nødvendigt, at der i en overgangsperiode, indtil implementeringen af den militære akademiuddannelse, fortsat udbydes en række akademimoduler fra VMF I
og II, således de medarbejdere der for nuværende er i gang med akademiuddannelsen, får mulighed for at færdiggøre den.
I overgangsperioden indtil begge uddannelser er fuld implementeret, gennemføres de to uddannelser for Flyvevåbnets vedkommende som følger:

Grundlæggende sergentuddannelse (GSU)
Den grundlæggende sergentuddannelse vil blive gennemført i en revideret udgave fra januar 2019.
GSU gennemføres for stampersonel i 1. halvår og for kadetter (OBU) i 2. halvår jf. vedhæftede
oversigt.
Bemærk; det nuværende Grundlæggende Instruktørkursus, udgør samme grundlag, som det
Grundlæggende Instruktørkursus, på den reviderede sergentuddannelse. Dette betyder i praksis,
at alle der har gennemført det nuværende Grundlæggende Instruktørkursus på GSU, kan starte
direkte på modulet, Grundlæggende Ledelse, på den reviderede sergentuddannelse.

Videregående uddannelse af mellemledere i Flyvevåbnet (VMF)
Der udbydes kun de VMF moduler, der er tællende ift. muligheden for gennemførelse af en fuld
akademiuddannelse. Modulerne udbydes alene for de medarbejdere der ved udgangen af 2018
har minimum ét af akademimodulerne fra VMF og som under hensyntagen til evt. indgåede uddannelsesaftaler ønsker/har behov for at færdiggøre en akademiuddannelse.
Der kan således ikke påbegyndes nye VMF uddannelsesforløb i 2019. Modulerne gennemføres jf.
vedhæftede oversigt.

Kriterier for udnævnelse til M221
I forhold til kvalificering til udnævnelse til M221 niveauet betyder ovenstående, at det fra 2019
ikke kan ske på baggrund af et traditionelt videreuddannelsestrin (som eksempelvis VMF I).
Kvalificering til M221 vil fremadrettet ske med baggrund i et nyt bestemmelsesgrundlag, der definerer kriterierne for udnævnelse af mellemledere i de tre værn. Bestemmelsesgrundlaget forventes udgivet medio 2019.
Endvidere vil kriterierne for udnævnelse til blandt andet M221, fremgå af Policy for Flyvevåbnets
Befalingsmandkorps, der forventes udgivet inden udgang af 2018.

Afsluttende bemærkninger
Ved prioritering af tilmeldte kursister på akademimodulerne i 2019, vil FSGS automatisk fjerne de
kursister, som ikke i DeMars har registreret mindst et akademimodul.
Kursister på de moduler som ikke gennemføres i 2019 vil automatisk blive fjernet snarest.
Bemærk, at det planlagte akademimodul ”Ledelse i praksis” ikke udbydes i foråret 2019. Har myndigheden kursister til dette fag, skal de tilmeldes modulet der starter 29. juli hurtigst muligt, da det
opførte modul med start 9. januar aflyses i arrangementsstyring.

På www.aftc-ml.dk kan der læses mere om den nye uddannelse mv.
Siden vil løbende blive opdateret.

