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1. Innledning 
Videregående og høyere befalsutdanning (VBU og HBU) skal bidra til å utvikle et spesialistkorps 
med dyktige militære ledere og spesialister. VBU og HBU er sentrale byggesteiner i 
profesjonsutviklingen som strekker seg fra grunnleggende soldatutdanning til de høyeste 
lederkurs i Forsvaret. Utdanningen skal være rettet mot Forsvarets kjernevirksomhet: Planlegging, 
ledelse og gjennomføring av militære operasjoner.  
 
Rammeplanen er forpliktende for utdanningsinstitusjonene og befalselevene, og skal sikre et 
likeverdig faglig nivå, slik at befalsutdanningen er enhetlig og gjenkjennelig, uavhengig av 
utdanningsinstitusjon og forsvarsgren/DIF.  
 
Videregående og høyere befalsutdanning bygger på grunnleggende befalsutdanning og består av 
fire nivåer: 
 

1. Videregående befalsutdanning 1 (VBU 1) 
2. Videregående befalsutdanning 2 (VBU 2) 
3. Videregående befalsutdanning 3 (VBU 3) 
4. Høyere befalsutdanning (HBU) 

Rammeplanen omfatter alle fire utdanningsnivåene. Rammeplanen beskriver kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse som det forventes at befal som har fullført utdanning på et 
utdanningsnivå skal inneha, uavhengig av hvilket fagområde og forsvarsgren utdanningen er tatt 
innenfor. 
 
Vedlegg 7 fremstiller det tematiske innholdet og tilhørende læringsutbyttebeskrivelser i 
matriseform. 
 
Med utgangspunkt i rammeplanen skal utdanningsinstitusjonene utarbeide fagplaner for hvert 
utdanningsnivå som viser hvordan de organiserer og tilrettelegger videregående befalsutdanning 
innenfor de grenser som rammeplanen fastsetter. Fagplanene skal omsette rammeplanens 
læringsutbytter og fastsette innhold, pensumlitteratur, arbeidsmåter og vurderingsordninger for 
hvert fag. De skal også vise helheten i utdanningen. All utdanning skal oppfylle krav som stilles i 
gjeldende nasjonale lov- og regelverk samt internasjonale konvensjoner.  
 
Utdanningsinstitusjonene skal avstemme sine fagplaner både innad og på tvers av forsvarsgrenene 
for å sikre en tilnærmet lik lengde (+/- en til to uker) for det enkelte utdanningsnivå for 
videregående befalsutdanning. Den maksimale lengden for den samlede videregående 
befalsutdanning skal normalt ikke overstige 12 måneder.  
 

2. Befalsutdanningens formål 
VBU og HBU skal gi befalet nødvendige forutsetninger for å bekle spesialist- og lederfunksjoner. 
Utdanningen skal baseres på en felles profesjonsplattform, som blant annet omfatter holdninger, 
etikk og ledelse, samt gi tilstrekkelig militærfaglig grunnlag for å kunne bekle stillinger på ulike nivå 
i Forsvaret.  For å sikre en gjennomgående progresjon i både fag og karriere, skal det enkelte 
utdanningsnivå utnytte og videreutvikle befalets erfaringer fra forutgående utdannings- og 
tjenestenivå.  
 
VBU og HBU bygger således på prinsippet om livslang læring. Livslang læring forstås her som en 
kontinuerlig læringsprosess som omfatter og integrerer både formell og uformell læring. Hensikten 
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er å garantere universell og kontinuerlig tilgang til å få, og fornye, den kompetanse som er 
nødvendig for en bærekraftig utøvelse og utvikling av den militære profesjon.  
 
VBU1–3 og HBU bygger på hverandre, men HBU kan også gjennomføres i utlandet. Nivået på 
læringsutbyttene øker i kompleksitet for hvert utdanningsnivå. Utdanningsnivåene skal sette 
befalet i stand til å tjenestegjøre innenfor følgende organisatoriske rammer og gradsnivå: 1  
 
Tabell 1. Befalsutdanningens formål 
Utdanningsnivå Formål Grad 
VBU 1 Videregående befalsutdanning 1 skal sette befalet i stand til å 

tjenestegjøre innenfor tropps- og kompanirammen/tilsvarende.  
OR 6 

VBU 2 Videregående befalsutdanning 2 skal sette befalet i stand til å 
tjenestegjøre innenfor kompani- og bataljonsrammen/tilsvarende. 

OR 7 

VBU 3 Videregående befalsutdanning 3 skal sette befalet i stand til å 
tjenestegjøre innenfor bataljons- og brigaderammen/tilsvarende.  

OR 8 

HBU Høyere befalsutdanning skal sette befalet i stand til å bekle de 
øverste stillinger i befalskorpset.  

OR 9 

 
 

3. Opptakskrav, målgruppe og fritaksbestemmelser 
Kvalifisering for et utdanningsnivå forutsetter bestått utdanning på forutgående nivå.  
Rett type utdanning skal komme på rett tidspunkt i karrieren og skal være tilpasset tjenstlige krav 
og bredden i spesialistkorpset. Målgruppen for de respektive utdanningsnivå er derfor befal med 
tilstrekkelig tjenesteerfaring fra forutgående nivå for å kunne bekle stillinger på neste 
organisatoriske nivå.   
 
Krav til tjenesteerfaring for det enkelte nivå i den videregående befalsutdanningen er oppsummert 
nedenfor: 
 
Tabell 2. Krav til tjenesteerfaring 
Utdanningsnivå Krav til grad og tjenesteerfaring (fra gjeldende gradsnivå) 
VBU 1 OR 5+, men anbefalt OR 5+ og 3 års tjenesteerfaring 
VBU 2 OR 6 og minimum tre års tjenesteerfaring 
VBU 3 OR 7 og minimum tre års tjenesteerfaring 
HBU OR 8 og minimum tre års tjenesteerfaring 
 
 
Fritaksbestemmelser 

 

                                                             
1 Rammeplanen benytter her terminologi fra Hæren. Sjøforsvaret og Luftforsvaret må tilpasse terminologien 
til eget tilsvarende organisatorisk hierarki.  
2 GOK: Grunnleggende offiserskurs (tidligere benevnelse: «Krigsskolens kvalifiseringskurs»). 

Tabell 3. Oversikt over fritaksbestemmelser 
Utdanningsnivå Er fritatt respektive utdanningsnivå hvis: 
VBU 1 OR 6 konvertert fra løytnant eller høyere 
VBU 2 OR 6 m/GOK2 

OR 7 konvertert fra kaptein/kapteinløytnant eller høyere  
VBU 3 OR 8 konvertert fra major/orlogskaptein eller høyere med GOU 
HBU Alle grader med VOU 
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Dersom den enkelte tilsatte allikevel ønsker å gjennomføre utdanningen, kan søknad rettes til den 
enkelte utdanningsansvarlige. 

4. Generelt om læringsutbytter 
Kvalifikasjonene som befalet skal oppnå gjennom de ulike utdanningsnivåene beskrives som 
læringsutbytter. Det er hva befalet skal kunne ved endt utdanning for det enkelte nivå som 
beskrives, ikke hva vedkommende har måttet gjøre for å komme dit. Med læringsutbytte menes 
her hva befalet vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess.  
 
Læringsutbyttebeskrivelsene for videregående og høyere befalsutdanning beskriver utdanningens 
læringsutbytter og progresjon, uavhengig av fagområde og forsvarsgren. 
  
Læringsutbytte er kategorisert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.  
 
Med kunnskaper menes her forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor 
fag, fagområder og yrke.  
 
Med ferdigheter menes her evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er 
ulike typer ferdigheter: Kognitive, praktiske, kreative og kommunikative.  
 
Med generell kompetanse menes her evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis 
i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk 
tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.  
 
Det enkelte læringsutbytte må sees i sammenheng med den respektive utdannings ambisjonsnivå 
(tropp/kompani/bataljon/brigade).  Det betyr at det kan komme like læringsutbytter på tvers av 
utdanningsnivåene, men at innhold og nivå blir forskjellig. Innholdet i undervisningen er således 
en funksjon av nivå og læringsutbytter.3 
 

5. Befalsutdanningens innhold 
Det tematiske innholdet skal være rettet mot Forsvarets kjernevirksomhet: Planlegging, ledelse og 
gjennomføring av militære operasjoner. Innholdet skal ikke duplisere annen funksjons- og 
fagutdanning i Forsvaret.  
 
Innholdet består av syv temaer, der læringsutbyttebeskrivelsene er utformet for å skape en 
progresjon gjennom utdanningene.  Innholdet skal bidra til at befalet tilegner seg nødvendig 
kunnskap og forståelse innenfor en felles referanseramme for profesjonsutøvelsen i Forsvaret. 
Nedenfor følger en beskrivelse av hvert tema. 
 
Vedlegg 7 fremstiller det tematiske innholdet og tilhørende læringsutbyttebeskrivelser i 
matriseform. 
 
Profesjonskunnskap (P): 
Temaet skal etablere og videreutvikle en felles profesjonsplattform. Dette innebærer kunnskap om 
den militære profesjon og dens rolle i samfunnet og i krig, samt kjennskap til egen rolle som befal i 
spesialistkorpset. 
 

                                                             
3 Kompleksiteten i læringsutbyttene i denne rammeplanen har utgangspunkt i, men er ikke bundet til, 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk nivå 5 a/b – fagskoler. I de tilfellene befalsutdanningen tangerer høyere 
utdanning og dets kompleksitet, bør befalsutdanningens læringsutbytter tolkes tilsvarende.  
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Ledelse (L): 
Temaet skal skape forståelse for hva ledelse og virksomhetsstyring i Forsvaret er, og hva det 
innebærer å praktisere en oppdragsbasert ledelsesfilosofi basert på gjensidig tillit og respekt. 
Videre er hensikten å bidra til befalets lederutvikling gjennom bevisstgjøring av egen personlighet 
og eget lederskap i sammenheng med egen tjenesteerfaring. Temaet skal også gi innsikt i hvordan 
mennesker påvirkes og hvordan man kan bidra til andres utvikling gjennom lederskap og 
veiledning. 
 
Operasjoner (O): 
Temaet skal skape forståelse for hva det innebærer å planlegge, lede og gjennomføre operasjoner 
på forskjellige nivåer i Forsvaret. I dette ligger kjennskap til prosesser og metoder både for krigs- og 
fredsstabstjeneste. Temaet skal gi kjennskap til operasjonstyper og -kontekster, for å skape bedre 
forståelse av egen rolle og egne bidrag.   
 
Utdanning (U): 
Temaet skal videreutvikle befalets pedagogiske ferdigheter, med vekt på instruksjonslære og 
utdanningsplanlegging. Dette innebærer å forstå en leksjon og et fagfelts betydning som del av en 
større helhet. Dette skal skape forutsetninger for å kunne bidra i planleggingsprosesser og 
forbedre egen utførelse av undervisning og avdelingens gjennomføring av utdanning. 
 
Militær idrett og trening (MIT):  
Temaet skal skape forståelse for hva som er hensiktsmessig fysisk trening, både for individet og 
hele avdelinger.  I dette ligger kunnskap om treningslære, treningsplanlegging og 
skadeforebygging i forbindelse med utvikling av fysisk prestasjonsevne isolert sett samt i forhold til 
annen utdanningsaktivitet. Videre skal temaet utvikle befalets ferdigheter som 
treningsplanleggere, med vekt på trenings- og prestasjonskultur.   
 
Engelsk (E):  
Temaet skal gi befalet et grunnlag til å kunne praktisere engelsk muntlig og skriftlig på sin 
arbeidsplass, og i sammenhenger der engelsk benyttes som arbeidsspråk. 
 
Gren- og DIF-spesifikke forhold: 
Hensikten med temaet er å gi forsvarsgrenene handlefrihet til å spisse befalsutdanningen mot de 
kompetansebehov som er særegne for egen forsvarsgren/DIF.  
 
Læringsutbyttebeskrivelser for dette temaet skal fremkomme i respektive fagplaner underordnet 
denne rammeplan og er derfor ikke beskrevet nærmere. Undervisningsomfanget må stå i forhold 
til det respektive utdanningsnivåets totale undervisningsomfang. Den grenspesifikke utdanningen 
skal ikke duplisere eller erstatte annen fag- og funksjonsrettet utdanning og opplæring. 
 

6. Videregående befalsutdanning 1: Nivå og læringsutbytter 
Med forankring i formål og innhold (jf. pkt. 2 og 5), skal befal skal etter endt VBU 1 ha oppnådd 
følgende læringsbytter (referanse til det tematiske innholdet i parentes): 
 
Kunnskaper:  

• kunnskap om den militære profesjons historie, tradisjon og utvikling (P) 
• kjennskap til verdier og holdninger samt etiske og juridiske prinsipper som er tilknyttet 

profesjonen (P) 
• kjennskap til Forsvarets konsepter og doktriner for ledelse og hva som ligger i å utøve 

situasjonstilpasset lederskap (L) 
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• kunnskap om lederutvikling og hvordan man kan utvikle seg selv og andre med bruk av 
enkle metoder og teknikker (L) 

• kjennskap til planlegging, ledelse og gjennomføring av operasjoner i forskjellige kontekster 
og miljøer innenfor eget fagfelt (O) 

• kunnskap om teori, metoder og erfaringer om hvordan man planlegger, gjennomfører og 
evaluerer utdanning av personell innenfor eget fagfelt (U) 

• kunnskap om treningsplanlegging med vekt på periodisering og skadeforebygging i 
forbindelse med utvikling av fysisk prestasjonsevne (MIT) 

• kunnskap om relevante engelske ord, utrykk og militære begreper innenfor eget fagfelt (E)  

Ferdigheter: 
• anvende profesjonsfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger (P) 
• vurdere og videreutvikle eget lederskap samt bidra i utviklingen av undergitte (L) 
• utnytte sine kompetanse- og fagområder under planlegging og gjennomføring av 

operasjoner innenfor eget fagfelt (O) 
• planlegge, gjennomføre og evaluere utdanning, trening og øving innenfor eget fagfelt (U, 

MIT) 
• forstå (lytte) relevante engelske ord, utrykk og begreper med en tilpasset kompleksitet opp 

til og med nivå 2 i Nato STANAG 6001 (E) 
• anvende (tale) relevante engelske ord, utrykk og begreper med en tilpasset kompleksitet 

opp til og med nivå 2 i Nato STANAG 6001 (E) 

Generell kompetanse:  
• være bevisst profesjonens rolle i samfunnet og i krig, og kan beskrive hva det innebærer å 

være soldat (P) 
• forstå egen rolle som forbilde, mentor og rådgiver (P, L,) 
• forvalte Forsvarets verdigrunnlag og ha utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av 

rollen som befal (P, L) 
• forstå egen rolle som leder innenfor eget nivå (L)   
• ha utviklet grunnlag for å planlegge, lede og gjennomføre arbeidsoppgaver og oppdrag 

innenfor eget fagfelt (O og L) 
• forstå egen rolle som utdanningsplanlegger, instruktør og praktiker (P, L, U)   
• selvstendig planlegge, lede, gjennomføre og evaluere utdanning innenfor eget fagfelt (U, 

MIT) 
• ha utviklet grunnlag for å kunne benytte engelsk som muntlig arbeidsspråk (E)  

 

7. Videregående befalsutdanning 2: Nivå og læringsutbytter 
Med forankring i formål og innhold (jf. pkt. 2 og 5), skal befal skal etter endt VBU 2 ha oppnådd 
følgende læringsbytter (referanse til det tematiske innholdet i parentes): 
 
Kunnskaper:  

• inngående kunnskap om den militære profesjons historie, tradisjon og utvikling (P) 
• kunnskap om verdier og holdninger samt etiske og juridiske prinsipper som er tilknyttet 

profesjonen (P) 
• kunnskap om Forsvarets konsepter og doktriner for ledelse og hva som ligger i å utøve 

situasjonstilpasset lederskap (L) 
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• kunnskap om gruppeprosesser, kommunikasjon og veiledning (L) 
• kunnskap om planlegging, ledelse og gjennomføring av operasjoner i forskjellige 

kontekster og miljøer innenfor eget fagfelt (O) 
• inngående kunnskap om teori, metoder og erfaringer for hvordan man planlegger, 

gjennomfører og evaluerer utdanning av personell innenfor eget fagfelt (U) 
• kunnskap om treningsplanlegging i forhold til annen utdanningsaktivitet for å optimalisere 

effekten av treningen (MIT) 
• kunnskap om relevante engelske ord, utrykk og militære begreper innenfor eget fagfelt (E) 

Ferdigheter: 
• analysere og vurdere profesjonsfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske 

problemstillinger (P) 
• planlegge, lede, gjennomføre og evaluere utdanning, trening og øving innenfor eget 

fagfelt (L, U, MIT) 
• kommunisere og veilede i rollen som rådgiver, veileder og mentor (L) 
• utnytte sine kompetanse- og fagområder under planlegging og gjennomføring av 

operasjoner innenfor eget fagfelt (O) 
• forstå (lytte og lese) relevante engelske ord, utrykk og begreper med en tilpasset 

kompleksitet opp til og med nivå 2 i Nato STANAG 6001 (E) 
• anvende (tale og skrive) relevante engelske ord, utrykk og begreper med en tilpasset 

kompleksitet opp til og med nivå 2 i Nato STANAG 6001 (E) 

Generell kompetanse:  
• reflektere over synspunkter og erfaringer hva angår den militære profesjonen, og delta i 

diskusjoner og arbeid om profesjonsutvikling (P) 
• bidra i utvikling av eget korps og til å skape et godt samspill mellom offiserer og befal (P) 
• selvstendig planlegge, lede, gjennomføre og evaluere arbeidsoppgaver, prosesser og 

prosjekter i tråd med Forsvarets retningslinjer (O, U og L) 
• selvstendig planlegge, lede, gjennomføre og evaluere fysisk trening i forhold til annen 

utdanningsaktivitet (MIT) 
• ha utviklet grunnlag for å kunne benytte engelsk som muntlig og skriftlig arbeidsspråk 

innenfor eget fagfelt (E)   
 

8. Videregående befalsutdanning 3: Nivå og læringsutbytter 
Med forankring i formål og innhold (jf. pkt. 2 og 5), skal befal skal etter endt VBU 3 ha oppnådd 
følgende læringsbytter (referanse til det tematiske innholdet i parentes): 
 
Kunnskaper 

• kunnskap om profesjonen i et helhetlig organisatorisk perspektiv, med oppmerksomhet på 
andre forsvarsgrener (P) 

• kjennskap til Forsvarets prinsipper og rutiner for virksomhetsstyring (L) 
• kjennskap til statens og Forsvarets regelverk for administrasjon av personell, materiell og 

økonomi (L) 
• kunnskap om stabsverktøy og saksbehandlingsrutiner (L) 
• inngående kunnskap om lederutvikling, og hvordan man kan utvikle seg selv og andre (L) 



 Vedlegg 6 

  Side 9 av 11  
 

• kunnskap om planlegging, ledelse og gjennomføring av operasjoner i forskjellige 
kontekster og miljøer innenfor eget fagfelt (O) 

• kunnskap om hvordan avdelinger og forsvarsgrener samvirker i fellesoperasjoner (O) 
• kjennskap til forsvarsgrenenes konsepter, doktriner og operasjonsmønster (O) 
• kunnskap om prosesser, reglementer og direktiver som er gjeldende for utdanning, trening 

og øving (U) 
• kunnskap om relevante engelske ord, utrykk og militære begreper innenfor eget fagfelt (E) 

Ferdigheter 
• anvende stabsmetodikk som leder og stabsmedarbeider (L) 
• anvende aktuelle lederutviklingsverktøy i utvikling av seg selv og andre (L) 
• støtte plan- og beslutningsprosesser i militære operasjoner (O) 
• planlegge, lede, gjennomføre og kvalitetssikre utdanning, trening og øving utover eget 

fagfelt (U) 
• forstå (lytte og lese) relevante engelske ord, utrykk og begreper med en tilpasset 

kompleksitet opp til og med nivå 3 i Nato STANAG 6001 (E) 
• anvende (tale og skrive) relevante engelske ord, utrykk og begreper med en tilpasset 

kompleksitet opp til og med nivå 3 i Nato STANAG 6001 (E) 

Generell kompetanse 
• selvstendig bidra i utviklingen av den militære profesjon (P) 
• forvalte tildelte midler innenfor eget ansvarsområde i henhold til gjeldende regelverk (L) 
• selvstendig løse oppgaver knyttet til virksomhetsstyring og administrasjon innenfor eget 

ansvarsområde (L) 
• selvstendig bidra til utvikling av befal i eget korps (L) 
• reflektere over hvordan ulike operasjonsmiljøer- og kontekster påvirker egen 

oppdragsløsning (O) 
• selvstendig identifisere behovet for støtte og bidra i forbindelse med operasjons- 

planlegging (O) 
• selvstendig analysere og vurdere utdanning, trening og øving i et helhetlig perspektiv (U) 
• ha utviklet grunnlag for å kunne bestå gjeldende språkkrav til internasjonale stillinger og 

kurs (E) 
 

9. Høyere befalsutdanning: Nivå og læringsutbytter 
Høyere befalsutdanning (HBU) er forbeholdt dem som skal bekle de øverste stillinger i 
spesialistkorpset. For å sikre nødvendig fleksibilitet til å kunne erverve riktig kompetanse i henhold 
til Forsvarets behov, anerkjennes tilsvarende utdanning fra utlandet. Det innholdsmessige behovet 
i utdanningen kan derfor variere, avhengig av hvilken stilling som skal bekles. 
 
Med forankring i formål og innhold (jf. pkt. 2 og 5), skal befal skal etter endt HBU ha oppnådd 
følgende læringsbytter (referanse til det tematiske innholdet i parentes):  
 
Kunnskaper 

• kunnskap om funksjonen til det operasjonelle nivået samt sentrale begreper og konsepter 
knyttet til taktisk, operasjonelt og strategisk nivå (O) 
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• kunnskap om militære styrkers rolle og prinsipper for anvendelse i fellesoperasjoner, 
herunder samspillet med andre internasjonale, statlige og ikke-statlige organisasjoner og 
aktører (O) 

• kunnskap om operasjoner i hele konfliktspekteret, samt spesifikt Forsvarets rolle og 
systemer knyttet til nasjonal krisehåndtering (O) 

Ferdigheter 
• anvende NATOs metodikk for operasjonsplanlegging og begrepsapparatet knyttet til 

denne (O) 
• støtte plan- og beslutningsprosessen i et fellesoperativt hovedkvarter (O) 

Generell kompetanse 
• bidra i planlegging, ledelse og gjennomføring av fellesoperasjoner (O) 
• forståelse for hvordan forsvarsgrenvise komponenter og fellesfunksjoner bidrar i 

fellesoperasjoner (O) 
• benytte etablerte planleggingsverktøy og prosesser på operasjonelt nivå (O) 

 

10. Arbeids- og undervisningsformer 
Det grunnleggende prinsipp for arbeids- og undervisningsformene er at det enkelte 
utdanningsnivå skal utnytte og videreutvikle befalets erfaringer fra forutgående utdannings- og 
tjenestenivå. Læringsprosessen forutsetter således en veksling og integrering mellom praktisk 
tjenesteerfaring og utdanningens teoretiske kunnskapspåfyll og -bearbeidelse.  
 
Utdanningen skal organiseres med varierte pedagogiske virkemidler som stimulerer befalets 
egenaktivitet og samhandling. Arbeids- og undervisningsformene skal sikre at befalet tilegner seg 
de teoretiske kunnskaper og oppnår de profesjonsspesifikke ferdigheter og kompetansemål som er 
fastsatt i rammeplanen. Arbeidsformene skal tilrettelegges slik at befalet oppøver evne til 
samarbeid og økt utnyttelse, forståelse og respekt for andres fagfelt.  
 
VBU og HBU skal gjennomføres på heltid.  
 
HBU er unntatt bestemmelsene på dette punkt i de tilfellene noen andre enn Forsvaret selv er 
utdanningsansvarlig. 
 

11. Vurderingsordninger og kvalitetssikring 
Vurderingsordningene skal sikre at befalet i løpet av utdanningen har tilegnet seg de kunnskaper 
og kvalifikasjoner som er skissert i læringsutbyttene for utdanningen.  
 
VBU og HBU skal karakterfastsettes i henhold til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF). 
 
Vurderingsordninger organiseres og gjennomføres etter den eksamensforskrift som er fastsatt ved 
utdanningsinstitusjonen. Hele det tematiske innholdet skal vurderes og oppsummeres i en 
hovedkarakter. Vurderingsformen skal gi rom for at befalet kan bruke erfaringer fra forutgående 
tjeneste.  
 
VBU og HBU skal kvalitetssikres i henhold til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF).  
 
HBU er unntatt bestemmelsene på dette punkt i de tilfellene noen andre enn Forsvaret selv er 
utdanningsansvarlig. 



 Vedlegg 6 

  Side 11 av 11  
 

 
 

12. Vitnemål 
Det skal utstedes vitnemål for hvert utdanningsnivå til befal som har bestått respektiv utdanning. 
Av vitnemålet skal det fremgå hvilke vurderingsformer som er brukt med angivelse av omfang, 
resultat og når de er avlagt samt en beskrivelse av det totale læringsutbyttet. Hovedkarakter skal 
føres på vitnemålet. Det kan tas hensyn til andre forhold enn bare eksamensresultater.  
 
HBU er unntatt bestemmelsene på dette punkt i de tilfellene noen andre enn Forsvaret selv er 
utdanningsansvarlig. 

13. Ikrafttredelse  
Dokumentet trer i kraft 1. august 2016.  
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