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1 Utdanningens formål 
Formålet med den grunnleggende befalsutdanningen (GBU) er å utvikle et befalskorps bestående 
av dyktige militære ledere. Dette er avgjørende for at Forsvaret skal kunne løse stadig mer 
krevende og sammensatte oppdrag i fred, krise og krig. GBU støtter dermed opp under Forsvarets 
visjon for utdanning, som er å skape en sterk militærfaglig profesjonsidentitet. GBU er i denne 
sammenheng en grunnpilar i det militærfaglige dannelsesprosjekt som strekker seg fra 
grunnleggende soldatutdanning til de høyeste lederkurs i Forsvaret.  
 

2 Overordnet mål 
GBUs overordnede mål er å gi befalselevene de beste forutsetningene for å besette 
lederfunksjoner og spesialistfunksjoner på lavere avdelingsnivå. I dette ligger å utvikle 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er avgjørende for at avdelinger på taktisk nivå skal 
fungere under krevende fysiske og psykiske påkjenninger i hele Forsvarets oppgaveportefølje, 
herunder: 

• Utdanne og trene underlagt personell 
• Føre kommando og lede mannskaper i egen enhet 
• Ta ansvar og vise omsorg for sitt personell 
• Vise initiativ og handlekraft for å løse pålagte oppdrag i tråd med høyere sjefs intensjon 

 

3 Struktur og organisering 
GBU skal være et fleksibelt modulbasert utdanningsløp på normalt to år. Modulene omfatter (i) 
Militære fellesfag, (ii) Forsvarsgrenvis opplæring og (iii) Praksisperioden. Modulene skal være 
komplementære og vektlegge lederutvikling og grunnleggende militære ferdigheter etter 
fellesinstitusjonenes og forsvarsgrenenes behov. Utdanningen skal bygge på et gjensidig 
forsterkende samspill mellom teori, øvelser og veiledning fra erfarent befal.  
 
GBU kan gjennomføres på ulike måter. Hensikten er å imøtekomme forsvarsgrenenes 
særegenheter, samt Forsvarets behov for en bredere og mer variert rekrutteringsbase. Dette stiller 
særlige krav til fleksibilitet i praktisk gjennomføring. Rekkefølgen på modulene kan være ulik fra 
en forsvarsgren til en annen. Innholdet må imidlertid være sammenlignbart på tvers av 
forsvarsgrenene etter fullendt utdanning. GBU-status oppnås når de tre modulene er sluttført.1 
 
Karakterfastsettingen er en viktig del av GBU fordi det stilles særlige krav til tjeneste i Forsvaret. 
Det henvises til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) om hvilke karakterskalaer som kan 
brukes, og hvordan dette skal komme til uttrykk i den praktiske karaktersettingen. Det er viktig å 
understreke at dersom befalseleven ikke oppfyller fastsatte minstekrav for bestått utdanning, kan 
eleven frabeordres utdanningen. Den enkelte befalsskolesjef tillegges ansvaret med å avdekke 
forhold som på sikt kan medføre frabeordring så tidlig som mulig.  
 

4 Modul I: Militære fellesfag  
Målsettingen med Militære fellesfag er å tilføre befalselevene en militærfaglig kjernekompetanse 
uavhengig av grenvis tilhørighet. Særlig vekt tillegges militært lederskap, pedagogikk og 

                                                 
1 Jf. Forsvarets personellhåndbok, del B og Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF). 
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utviklingen av en sterk profesjonsidentitet. Hensikten er å utvikle et militært fellesskap på tvers 
av forsvarsgrenvise innsatsområder på laveste avdelingsnivå.  
 
Følgende fire fagområder med tilhørende delemner skal vektlegges:  
 
4.1 Fagområde 1: Ledelse 
Målsettingen med Ledelse er å utvikle befal som kan fylle lederstillinger på lavere avdelingsnivå 
i Forsvarets organisasjon. Hensikten er å skape avdelinger som preges av høyt kvalifiserte 
foregangsmenn- og kvinner, og som gjennom sitt lederskap skaper avdelinger som kan løse 
pålagte oppdrag i fred, krise og krig.  
 
Fagområdet Ledelse består av fire delemner:  
 
4.1.1 Militært lederskap 
Målsettingen er å utvikle befal som kan trene og lede enheter preget av samhold, korpsånd og 
militære ferdigheter. Hensikten er å utvikle et befalskorps som løser sine oppdrag på en effektiv 
måte, samtidig som de tar vare på personell og materiell. Befalselevene skal etter endt utdanning 
ha et holdnings-, refleksjons- og ferdighetsnivå som setter dem i stand til å utøve et 
hensiktsmessig situasjonsbestemt lederskap.  

 
4.1.2 Militær pedagogikk og undervisningslære 
Målsettingen er å utvikle befal som kan tilføre mannskaper i egen enhet kompetanse og 
lærdommer i tråd med Forsvarets pedagogiske grunnsyn (FPG). Befalselevene skal etter endt 
utdanning praktisere pedagogiske prinsipper på en hensiktsmessig måte, i tråd med FPG. De skal 
bevisstgjøres og anvende metoder for realistisk trening med stress og krigens krav som 
dimensjonerende faktorer. Elevene skal kunne bruke pedagogiske verktøy på en formålstjenlig 
måte.  
 
4.1.3 Etikk   
Målsettingen med delemnet er å utvikle befal med en etikkfaglig basiskompetanse der 
militæretiske spørsmål tillegges særlig vekt. Hensikten med dette er å skape avdelinger med en 
sterk moral, og en profesjonsutøvelse som holder høy etisk og moralsk standard. 

 
4.1.4 Krigens folkerett 
Målsettingen med delemnet er å utvikle befal som kan lede i samsvar med – og utdanne eget 
mannskap i grunnleggende kunnskap om – de regler som regulerer bruken av militærmakt i fred, 
krise og væpnet konflikt. Hensikten med dette er å forebygge og unngå brudd på reglene, slik at 
avdelingens legitimitet og folkerettslig forankring holdes ved like, og slik at personellet har best 
mulige forutsetninger for ikke å begå straffbare handlinger.  
 
4.2 Fagområde 2: Militær idrett og trening (MIT) 
Målsettingen med faget er å utvikle fysisk og psykisk robust befal som har kunnskap, ferdigheter 
og holdninger knyttet til egen og andres trening, prestasjonsutvikling og aktiv livsstil. Hensikten 
med dette er å bidra til å øke avdelingens fysiske yteevne i løsningen av pålagte oppdrag i fred, 
krise og krig. Den militære konteksten skal dominere tilnærmingen. 
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MIT-faget på GBU-nivå skal være et trenings- og aktivitetsfag med relevans for Forsvaret, med 
mulighet for innslag av grenspesifikke disipliner. Målsettingen med faget er å gi personell 
tilstrekkelig med kunnskaper og ferdigheter til å kunne trene og rettlede andre i deres 
treningsarbeid. Etter endt skoleperiode skal elevene ha tilegnet seg tilstrekkelig med kompetanse 
innen treningslære og treningsledelse for å kunne drive og undervise på fagområde Militær fysisk 
trening del 1 på GSU. 
 
Faget innbefatter også gjennomføring av ferdighetsmerker, fysiske tester og idrettsarrangementer. 
 
4.3 Fagområde 3: Stridsmiljø og overlevelse 
Målsettingen er å utvikle befal som kan lede avdelinger på en effektiv og forsvarlig måte under 
krevende feltmessige forhold. Hensikten er å opprettholde avdelingenes operativitet og 
mannskapenes sikkerhet under varierende klimatiske forhold, forurensning og skader på 
personell. Befalet skal ut i fra rådende forhold være i stand til å foreta risikovurderinger som en 
integrert del av beslutningsprosessen under øvelser og i reelle situasjoner. 
 
Fagområdet Stridsmiljø og overlevelse består av følgende delemner:  
 
4.3.1 Stridsteknikk 
Målsettingen er å utdanne befal som selvstendig skal fungere under feltforhold i et stridsmiljø og 
bevare stridsevnen. Befalet skal kunne fungere som lagsmedlem i forsvarsstrid. 
 
4.3.2 Våpentjeneste og ammunisjonslære 
Målsettingen er å utdanne befal som kan betjene og vedlikeholde personlig våpen. Hensikten er å 
utvikle gode holdninger i bruk og behandling av våpen, ammunisjon og eksplosiver. Det skal 
legges stor vekt på sikkerhet under feltforhold, på skytebanen og i undervisningssammenheng. 
Utdanningen skal legge grunnlag for utdanning som håndvåpeninstruktør, en utdanning som 
legges inn der det passer best i den enkelte forsvarsgren. 
  
4.3.3 Sanitet 
Målsettingen er å utvikle befal som kan utføre grunnleggende førstehjelp i henhold til Forsvarets 
sanitets (FSAN) førstehjelp nivå 2. Hensikten er å opprettholde så mye stridsevne som mulig 
under krevende forhold der slitasje og fysiske og psykiske skader inntreffer. Befalselevene skal 
kjenne til viktigheten av å ivareta personlig hygiene på enkeltmannsnivå og avdelings-
/fartøysnivå. Befalselevene skal kunne yte førstehjelp og assistere ved de vanligst forekommende 
skader og akutte sykdommer. 
 
4.3.4 Samband 
Målsettingen er at befalet skal kjenne til hvilke vanlige sambandsmidler som nyttes i Forsvaret og 
hvordan de skal brukes. Befalselevene skal kunne betjene relevante sambandssystem iht 
gjeldende reglementer, benytte korrekt sambandsprosedyre og være i stand til å instruere i 
enkeltleksjoner innenfor sambandstjeneste.   
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4.3.5 CBRN - vern 
Målsettingen med delemnet er at befalet etter endt utdanning skal kunne utføre og undervise i 
grunnleggende CBRN-vern på enkeltmannsnivå i Forsvaret og ha et grunnlag for videre 
utdanning innen CBRN-vern på avdelingsnivå i Forsvarsgrenen.  
 
4.3.6 Etterretning 
Målsettingen er å gi elevene en grunnleggende innsikt og bevissthet rundt etterretning som en av 
basisfunksjonene i militære operasjoner. Elevene skal kjenne til etterretningens rolle i operative 
planprosesser. De skal kjenne til etterretningens grunnleggende prinsipper og hvordan man 
gjennom e-prosessen (styring, innhenting, bearbeiding og fordeling) produserer etterretninger og 
trusselvurderinger til støtte for beslutningstakere.  
 
4.3.7 Forebyggende sikkerhet og psykologiske operasjoner 
Elevene skal kunne de grunnleggende prinsipper for forebyggende sikkerhet, herunder de mest 
sentrale lover og forskrifter, sikkerhetstrusler og sårbarhet. Elevene skal forstå betydningen av 
sikkerhet som et nødvendig virkemiddel for beskyttelse av den operative evne og grunnlaget for 
denne, samt Rikets sikkerhet for øvrig. 
 
Videre skal elevene etter endt utdanning ha kjennskap til hovedtrekkene i psykologiske 
operasjoner med særlig vekt på stridspsykologiske operasjoner og kontraPSYOPS, som beskrevet 
i Forsvarssjefens direktiv for psykologiske operasjoner. 
 
4.3.8 Vær og bekledning 
Målsettingen er å utvikle befal som kan løse oppdrag og ta vare på sine mannskaper under 
varierende klimatiske forhold. Hensikten er å opprettholde avdelingenes operativitet under 
varierende og utfordrende klimatiske forhold. Elevene skal ha kunnskap om muligheter og 
begrensninger i Forsvarets bekledning og uniformer. 
 
4.3.9 Øvelser 
Målsettingen er å utvikle befal som gjennom praktisk øving og opparbeidet erfaring settes i stand 
til å mestre summen av de praktiske ferdighetene som GBU inneholder. Hensikten er å knytte 
innlært kompetanse til realistiske omgivelser slik at elevene står best mulig rustet til å møte 
operative realiteter i fred, krise og krig.  
 
4.4 Fagområde 4: Militært profesjonsfag 
Fagets målsetting er å utvikle befal med holdninger som understøtter Forsvarets legitimitet og 
rasjonale. Hensikten er å sikre at Forsvarets virksomhet oppfyller de krav og forventninger som 
samfunnet for øvrig stiller til militært personell, og særlig til militære ledere.  
 
Fagområdet Militært profesjonsfag består av følgende delemner:  
 
4.4.1 Sikkerhetsstyring og risikovurdering 
Befalet skal kunne håndtere risiko- og sikkerhetsutfordringer og lede daglig tjeneste iht. 
Forsvarets sikkerhetsreglement og FSJ Direktiv for sikkerhetsstyring. Under planlegging av 
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øvelser og gjennomføring av operasjoner skal risikovurderinger gjøres fortløpende for å løse 
oppdraget på en optimal måte. 
 
4.4.2 Forsvarskunnskap 
Målsettingen med delemnet er å skape befal som har grunnleggende forståelse for Forsvarets 
rasjonale, og som kan sette eget yrke inn i en bredere og mer helhetlig sammenheng. Hensikten 
med dette er å styrke den militærfaglige profesjonsidentiteten og dens særegenhet i forhold til 
øvrige profesjoner i samfunnet.  
 
4.4.3 Forvaltningstjeneste 
Målsettingen med delemnet er å utvikle befal med nødvendig kompetanse innen personell-, 
materiell- og økonomiforvaltning på laveste avdelingsnivå. Hensikten med dette er å styrke 
forståelsen for forvaltningsansvaret som følger med bruk av store samfunnsmessige verdier. 

 
4.4.4 HMS 
Målsettingen med faget er å gi befal på lavere funksjonsnivå nødvendig kunnskap om 
arbeidsleders plikter og ansvar. I dette målet ligger også behovet for å gi elevene de rette 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen planlegging og gjennomføring av utdannings-, 
trenings- og øvingsvirksomhet. Hensikten med delemnet er å sikre en helse- og sikkerhetsmessig 
forsvarlig gjennomføring av den daglige tjenesten i fred, krise og krig. Etter endt utdanning skal 
kandidatene ha HMS-kompetanse tilsvarende 40-timers grunnleggende HMS-kurs2. 
 
4.4.5 Tjenesteforhold 
Målsettingen er å gi elevene kjennskap til Tillitsmannsordningen (TMO), Forsvarets kompetanse- 
og utdanningssenter (Fokus) samt Forsvarets disiplinærreglement og Rusmiddeldirektiv. 
 
4.4.6 Gender 
Målsettingen med delemnet er å utvikle befal med nødvendig kjennskap til kjønnsrelaterte 
problemstillinger i egen organisasjon så vel som i operasjonsområdet.  
 
4.4.7 Kommandoføring, eksersis og honnørreglement 
Målsettingen med delemnet er å øve de ferdigheter som kreves for å foreta raske og velordnede 
oppstillinger og forflytninger på en militær korrekt og god måte. Eksersis og honnør skal bidra til 
å utvikle avdelingsfølelse og korrekt holdning, og skal videre bidra til struktur og disiplin 
innenfor andre fagfelt. 
 
4.4.8 Miljøvern og miljøledelse 
Målsettingen er at elevene får den nødvendige kunnskap om norsk miljøvernlovgiving og den 
militære ferdsels/aktivitets miljømessige betydning, samt kunnskaper om Forsvarets 
miljøaspekter og miljøpåvirkning. 
 
Utdanningen skal gjennomføres i henhold til de mål og krav som er beskrevet i Forsvarssjefens 
direktiv for miljøvernutdanning i Forsvaret. 
                                                 
2 Jf. Direktiv for helse-, miljø- og sikkerhetsutdanning (HMS) i Forsvaret til bruk i Forsvaret.  
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5 Modul II: Forsvarsgrenvis opplæring 
Målsettingen er å spisse den grunnleggende befalsutdanningen mot de kompetansebehov som er 
særegne for egen forsvarsgren.  
 
Innholdet i den forsvarsgrenvise utdanningen bestemmes av forsvarsgrenene selv. Følgende 
forhold legges til grunn: (i) innholdet kan deles inn i praktisk rettede fag og teoretisk orienterende 
fag, og (ii) den pedagogiske modellen skal bygge på de samme prinsippene om et gjensidig 
forsterkende samspill mellom teori, øvelser og veiledning fra erfarent befal.  
 

6 Modul III: Praksisperiode ved avdeling  
Målsettingen er å gi befal og elever personlig oppfølging i avdelingens daglige virksomhet. Med 
dette menes at elevene, så langt det er mulig, skal gis fortløpende veiledning og tilbakemeldinger 
på oppgaver som er utført. På den måten gis elevene mulighet til å videreutvikle kompetansen 
som er tilegnet i mer skjermede omgivelser i foregående moduler. Praksis og utdanning skal 
danne grunnlag for videre rekruttering til avdelingsbefal og eventuelt grunnleggende 
offisersutdanning.  
 
Praksisperioden skal gjennomføres i relevante stillinger. Dette vil normalt være tjeneste på 
lagsnivå, eller på det nivået hvor befalet har sin fagutdanning. I denne perioden vil befalet ha en 
særskilt oppfølging av en dedikert kontaktoffiser. 
 

7 Pedagogisk tilrettelegging 
Målsettingen med den pedagogiske tilretteleggingen er, iht Forsvarets pedagogiske grunnsyn, å 
sette elevene i stand til å ”mobilisere kunnskaper, ferdigheter og holdninger i både kjente, nye og 
uforutsette situasjoner, til personer med ulik bakgrunn, til materiell og ny teknologi”. Hensikten 
med dette er å sikre befal som kan lede og utdanne mindre enheter i fred, krise og krig, og som 
bygger på de krav som stilles til militære ledere på dette nivået.  
 

8 Kvalitetssikring, eksamen og vurdering 
Befalsskoleutdanningene skal kvalitetssikres i henhold til Reglement for utdanning i Forsvaret 
(RUF). Målsettingen med kvalitetssikringen er å oppnå en best mulig gjennomføring av den 
grunnleggende befalsutdanningen.  
 
Eksamen og vurdering gjennomføres i henhold til RUF og eventuelle lokale utfyllende 
bestemmelser for eksamen og vurdering. 
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