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Iværksættelse af Kompetenceudviklingsplan for sergenter i
Flyvevåbnet
Indledning
Denne skrivelse iværksætter kompetenceudviklingsplanen for de sergenter i Flyvevåbnet, der ønsker at blive oversergent.
Som konsekvens af afskaffelsen af den formelle videregående uddannelse af oversergenter i Flyvevåbnet, har Flyverkommandoen udarbejdet en kompetenceudviklingsplan.
Kompetenceudviklingsplanen beskriver, hvad sergenten skal opnå af
viden, færdigheder og kompetencer for at blive klædt på til at kunne
indgå på oversergentniveau i Flyvevåbnet.
Kompetenceudviklingen af sergenten sker, når behovet herfor opstår,
og sergenten enten varetager en oversergentstilling, eller en sådan er
sat sergenten i udsigt. Elementer fra kompetenceudviklingsplanen
kan meddeles medarbejdere som et led i den almindelige kompetenceudvikling.
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Kompetenceudviklingsplan
Kompetenceudviklingen af sergenten tager afsæt i en række kompetenceområder, der skal udvikles gennem deltagelse i mindre kursusvirksomhed samt ved tilegnelse af læring gennem løsning af forskellige opgaver/projekter, herunder sidemandsoplæring.
Kompetenceudviklingen foretages ved sergentens egen myndighed
under ledelse af en af myndighedens udpegede mentorer samt et
antal udpegede faglige vejledere. Myndighedens Wing Chefsergent er
overordnet ansvarlig for at skabe rammerne herfor samt monitere
forløbet.
Kompetenceudviklingsplanen indeholder følgende emneområder:
 Personlig udviklingsplan
 FOKUS samtaleleder
 Flyvevåbnets organisation
 Teamdynamikker
 Oversergenten som holdningsbærer
 Læringsprocesser
 Administration og Forvaltning
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Derudover gennemføres nedenstående to uddannelsesmoduler der
gennemføres ved Flyvevåbnets Sergentskoles foranstaltning.
 Det personlige lederskab
 Dialog som ledelsesværktøj
Vejledning til gennemførelse af kompetenceudviklingsplanen samt
alle relevante dokumenter vedrørende de enkelte kompetenceområder tilgås via ref. a.
Geledudnævnelse
For at sikre et passende kompetenceløft i forhold til oversergentniveauet skal eventuelt geledudnævnte oversergenter gennemføre de
to uddannelsesmoduler, der gennemføres ved Flyvevåbnets Sergentskoles foranstaltning. Myndigheden skal identificere oversergenter uden forudgående modtaget uddannelse (VUT-I, VMF-I eller tilsvarende), idet disse indstilles til gennemførelse af de anførte moduler inden for en periode på 2 år.
Overgangsperiode
For de sergenter der i overgangsperioden jf. ref. b har et uddannelsesmæssigt efterslæb ift. færdiggørelse af den Videregående Mellemlederuddannelse i Flyvevåbnet (VMF-I), vil det videre uddannelsesforløb i hvert tilfælde vurderes ud fra en konkret og individuel vurdering.
Denne vurdering foretages af myndighedens Wing Chefsergent.
Udnævnelse
Sergenten udnævnes til oversergent, når vedkommende har tjenesteerfaring på sergentniveau (som udgangspunkt 4 års tjeneste i henhold til Policy for Flyvevåbnets Befalingsmandskorps) og efter endt
kompetenceudvikling. Udnævnelse sker efter indstilling til myndighedens udnævnelsesråd og udmøntes af myndighedschefen. Udnævnelse er i øvrigt betinget af en stilling samt de af FPS øvrige opstillede
kriterier.
Ikrafttræden
Kompetenceudviklingsplanen træder i kraft pr. 1. januar 2020.
Den tidligere udsendte midlertidige vejledning for udnævnelse til
oversergent i Flyvevåbnet (ref. c) annulleres hermed.
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Dokumentation
Flyverkommandoen agter at oprette kvalifikation (Q-objekt) for det
samlede kompetenceudviklingsforløb.

Med venlig hilsen

Lasse Krogh Søegaard
Kaptajn
Sagsbehandler

Ref.:
a. Flyverkommandoens Uddannelsessektion SharePoint (LINK)
b. FKO-F-PSU107 mail af 15. november 2018 til FLV MYN vedr. oversigt over GSU og akademimoduler i 2019 (overgangsordning).
c. Midlertidig vejledning for udnævnelse til oversergent i Flyvevåbnet, af 8. marts 2019.
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