Hvad er en officer af linien?
En officer af linien har valgt
arbejdet som leder i søværnet
som sin livsstilling.
Som officer af linien har du
et selvstændigt og afvekslende
arbejde. Du planlægger, leder
og koordinerer aktiviteterne
inden for operationer, våben,
teknik og forvaltning.

Ved en uddannelse til officer
af linien får du:
- løn under uddannelsen
- gratis efter- eller
videreuddannelse
- avanceret lederuddannelse
- gode karrieremuligheder
- stort ansvarsområde
- lav pensionsalder

Uddannelsen er en 5-5% årig
lederuddannelse. Den foregår i
land og til søs og giver dig den
teoretiske og praktiske baggrund for at kunne virke som
leder på søværnets forskellige
tjenestesteder.

Der er ligestilling MIK.
- samme ansættelseskrav
- samme uddannelse
- samme job
- samme løn.

For at holde din viden å jour
og følge med i den tekniske udvikling, gennemgår du efteruddannelser i løbet af din karnere.
Og for at kunne avancere
gennemgår du videreuddannelser, der kvalificerer til stillinger
på højere niveauer.

Læs mere på de følgende sider om søværnet og uddannelsen til officer af linien.

Officersgrader i linien
Premierløjtnant
Kaptajnløjtnant
Orlogskaptajn
Kommandørkaptajn
Kommandør
Flotilleadmiral
Kontreadmiral
Viceadmiral
Admiral
Avancement er afhængigt af
den enkeltes uddannelse og
søværnets behov.
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Søværnet
Søværnet er en del af det
samlede danske forsvar og løser
følgende opgaver i nært samarbejde med hæren, flyvevåbnet
og hjemmeværnet:
- overvåger søterritoriet omkring Danmark, Færøerne og
Grønland
- afviser krænkelser af
søterritoriet
- varetager Danmarks forsvar
til søs
- deltager i invasionsforsvaret
- foretager uddannelse til
løsning af krigsopgaver
- udfører eftersøgnings- og
redningstjeneste
- udfører fiskeriinspektionstj eneste

Søværnets operative indsats
ledes og koordineres af de 3
operative kommandoer:
Søværnets operative
Kommando, Århus
Færøernes Kommando,
Torshavn
Grønlands Kommando,
Grønnedal

Søværnets forsynings- og
vedligeholdelsestjeneste varetages af Søværnets Materielkommando og flådestationerne.

Mineskibseskadren. Som
forsvar mod invasion udlægges
minefelter af minelæggere, som
også udlægger minefelter til
spærring af gennemsejlingsfarFregateskadren. Her er
vandene. To af de større minebl.a. korvetter, der kan operere
læggere anvendes også som
under alle vejrforhold. De er
skoleskib for kadetter under
armeret med missiler og kanosøtræning, og som depotskib,
ner. Og de har moderne elektronisk udstyr med dataskærme der kan støtte torpedobåde og
ubåde. I eskadren er også minetil overvågning og varsling. I
strygere, der skal holde vigtige
eskadren er også bevogtningssejlruter fri for fjendtlige
fartøjer, der overvåger danske
mmer.
farvande og deltager i søredning og fiskeriinspektion.
Inspektionsskibseskadren.
Søværnets skibe er inddelt i
eskadrer:

Torpedobådseskadren. Torpedobådene er beregnet til hurtig indsats. De er armeret med
missiler, torpedoer og kanoner.
De kan også lægge miner. Torpedobådene støttes af skibe og
køretøjer, der bl.a. kan bringe
våben, reservedele og forsyninger frem.
Ubådseskadren. Ubådene
opererer i fremskudte positioner. De observerer fjendens
bevægelser og rapporterer til
egne styrker. De er armeret
med torpedoer og kan også
medføre miner. I eskadren indgår også Frømandskorpset, der
bl.a. udfører commandoraids og
fjerner undervandshindringer.
Frømændene deltager også i
civile eftersøgningsopgaver.

Inspektionsskibene er isforstærkede, så de kan operere i
Nordatlanten. De har helikoptere og udfører fiskeriinspektion, redningstjeneste og søopmåling ved Grønland og Færøerne. I eskadren er også
inspektionskuttere, som ud
over inspektionsopgaverne bl.a.
sørger for personel- og godstransport ved Grønland og
Færøerne.

Søværnets Flyvetjeneste.
Assisterer søværnets enheder
ved operative opgaver, farvandsovervågning og fiskeriinspektion m.m.
Inden du kan påbegynde
pilotuddannelsen, skal du have
gennemgået den operative linie
i officersgrunduddannelsen.
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Officerens arbejdsområder
Som officer af linien skal
du planlægge og lede
tjenesten på søværnets
forskellige tjenestesteder
f.eks. som sektionsofficer,
divisionsofficer, næstkommanderende eller chef
for et af flådens skibe.
På et senere tidspunkt
gør du i perioder tjeneste
som lærer på en af
søværnets skoler eller
du beskæftiger dig med
planlægning eller
forvaltning i en stab.

medens du vil beskæftige dig med
udvikling, afprøvning, indkøb
og vedligeholdelse af våben
og materiel, hvis du har
valgt teknisk linie.
Alt efter dine ønsker, evner
og søværnets behov kan du
overgå til forvaltning som
omfatter økonomistyring
eller administration af
personel eller materiel.
I andre perioder kan du
gøre tjeneste i NATOstabe i Danmark og
udlandet.
Der er også mulighed
for tjeneste i
Forsvarsministeriet,
under Udenrigsministeriet eller
ved Kongehuset.

Har du valgt
operativ linie vil
arbejdet i staben
som det normale
omhandle områder
indenfor operation
og uddannelse,

.,,,,,..

ter til værnepligtstjeneste, idet
ansøgningen samtidig er en
anmodning om aftalt værneUddannelsen til officer af
pligt i søværnet.
linien - som starter i august - er
Du er ved mødet forpligtet til
opdelt i
den for menige i søværnet gældende tjenestetid og ved seren operativ linie,
gentuddannelse til den for serhvori indgår bl.a. skibsførergenter i søværnet gældende
eksamen
værnepligtstid.
og en teknu;k linie,
Kvindelige aspiranter og
hvori indgår bl.a. maskinmester- aspiranter, der har aftjent væreksamen med videregående
nepligt i forsvaret, ansættes på
elektronikuddannelse
en tidsbestemt kontrakt. Vedrørende kontrakt, vilkår m.v. se
Egnede ansøgere indkaldes
brochuren »KONSTABEL I
efter behov som kadetaspiranSØVÆRNET«.

Uddannelsen

Sådan forløber
uddannelsen

Antal
måneder

Operativ linie
Militær grunduddannelse
Praktiktjeneste
Sergentuddannelse
Praktiktjeneste
Funktionsuddannelse og
officersgrunduddannelse

43

Ialt ca.

58

2

3
5
5

Teknisk linie
Militær grunduddannelse
Praktiktjeneste
Sergentuddannelse
Praktiktjeneste
Værkstedsskole
Funktionsuddannelse og
officersgrunduddannelse

43

I alt ca.

66

2

3
5
5
71/2

Søværnets Skoleskib
Grundskole.

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

Sergent-og Søværnets Civil eller
Reserve•
Officers•
militær
officers·
skole.
værksteds•
skole,
skole

•
•

•
•

•
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Før optagelse på officersskolen
Før optagelsen skal du gennemgå en militær grunduddannelse og en sergentuddannelse.
Desuden skal du gøre praktisk
søtjeneste (skoleskib) og anden
praktiktjeneste.

Militær grunduddannelse
I de første 2 måneder foregår
uddannelsen på Søværnets
Grundskole i Auderød ved
Frederiksværk.
Uddannelsen svarer til søværnets militære grunduddannelse suppleret med sømandsmæssige fag.

Skoleskib
De næste 3 måneder er du
om bord på et skoleskib for at
få et indblik i tjenesten til søs.
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Sergentuddannelse
Efter tilfredsstillende gennemført skoletogt optages du
på Søværnets Sergent- og
Reserveofficersskole i Frederikshavn.
Sergentuddannelsen varer 5
måneder. Her gennemgår du en
grundlæggende befalingsmandsuddannelse, der kvalificerer qig
til at virke som hjælpeinstruk~ør
og vagtassistent.
Efter bestået eksamen
udnævnes du til sergent.

Praktik.tjeneste
Herefter skal du til praktisk
tjeneste som består af
- tjeneste som delingsinstruktør på Søværnets Eksercerskole (Grundskole) og
- sejlads med flådens skibe.

Optage)sesprøve
Efter tilfredsstillende praktisk tje este og bestået optagelsesprø e kan du begynde på
Søvæ ets Officersskole.

tionsuddannelee
tartes med en funktionselse.
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Vælger du operativ linie
uddannes du til skibsfører i
løbet af ca. 2 år.
Vælger du teknisk linie
uddannes du til maskinmester i
løbet af ca. 2 1/2 år, idet du
først skal på en civil eller militær værkstedsskole.

Officersgrunduddannelsen
Varighed ca. 2 år, foregår dels
på Søværnets Officersskole på
Holmen, København og dels
som praktisk uddannelse til
søs.
Medens du går på skolen,
benævnes du kadet.
Undervisningen er opdelt i 4
el~menter. Fordelingen på næste
si e viser, hvilke fag du bl.a.
u dervises i.
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Timeplan
Operativ linie

Teknisk linie

1. Speciel militærfaglig
uddannelse
Navigation, søvejsregler,
meteorologi, sømandsskab,
søret,vagtchefkursus
Skibsteknik, maskinlære
Kommunikation, taktik,
bevogtning
Praktik
Elektroteknik
Elektronik, datateknik,
tværfagligt projekt

••
••

•
•••
•

•

•

•

•

•
•
•

•
••

2. Almen militærfaglig
uddannelse
Våben, forvaltning,
militærhistorie,
fysisk uddannelse
3. Ledelse, uddannelse,
samarbejde
Psykologi, pædagogik,
ledelse, samarbejde
4. Almen uddannelse
Statskundskab, sprog
Matematik, fysik, kemi,
elektronik, elektroteknik
Skibsteknik, datateknik
Teknik

Efter bestået eksamen udnævnes du til premierløjtnant.
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Videreuddannelse og avancement
For at avancere til en højere
grad og dermed opnå et større
ansvars- og kompetenceområde,
skal du gennemgå videreuddannelse.
Du kan søge den uddannelse,
du har størst interesse i. Hvis
du findes egnet, vil du blive
optaget på uddannelsen inden
for de rammer, som svarer til
søværnets behov for officerer
med den pågældende uddannelse.
Der findes to videreuddannelsestrin for officerer af linien.
Når du har gennemgået
uddannelse på begge trin, og du
har opnået erfaring fra praktisk tjeneste, står muligheden
åben for gradvist avancement
til de højeste stillinger i søværnet og forsvaret.
Som eksempel på videreuddannelsen kan nævnes:

Trin I
- Den videregående Officersuddannelse
- Forvaltningsuddannelse
- Motorsagkyndiguddannelse
- Fysisk uddannelse og ledelse
- Datauddannelse
Efter gennemførelse af trin I
kan du udnævnes til kaptajnløjtnant.
Trin II
- Management og Forvaltning
- Generel Stabsuddannelse
- Militær Teknisk uddannelse.
Efter gennemførelse af trin II
kan du udnævnes til orlogskaptajn.
Du har også mulighed for
videreuddannelse i udlandet.
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Ansættelsen
For at blive indkaldt som
kadetaspirant (officerselev) skal
du
- være mindst 18 år.
have dansk indfødsret.
have tilfredsstillende helbred
og fysik.
være EGNET til værnepligtstjeneste/militærtjeneste.
have HF (højere forberedelseseksamen) med tilvalg i
matematik og fysik, dansk
matematisk studentereksamen, HTX (højere teknisk
eksamen) eller tilsvarende
uddannelse.
Eksamen skal være med gode
karakterer i dansk, engelsk,
matematik og fysik.
bestå ansættelsesprøven.
til operativ linie have en synsstyrke uden briller/kontaktlinser på mindst 6/9 på det
ene og 6/18 på det andet øje
samt fuld farvesans og mørkesyn. Korrigerende briller/
kontaktlinser ikke tilladt.
til teknisk linie have en synsstyrke med eller uden briller/
kontaktlinser på mindst 6/12
på det ene og 6/24 på det andet øje (evt korrektion skal
være bedre end +6 og +8 dioptrier), og binokulært syn
uden briller/kontaktlinser på
mindst 6/36. Mørkesyn må
ikke være væsentligt nedsat,
og farveprøve skal bestås
efter Dansk Standard Nr.
735/134 (hovedfarverne).
Kontaktlinser er ikke tilladt i
søværnet.
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Ansøgningstidspunkt:
1. januar til 1. april i det år
uddannelsen ønskes påbegyndt.

Ansøgningsskemaet med
bilag indsendes som anvist på
skemaets bagside.
Mandlige ansøgere, der ikke
er sessionsbehandlet, skal snarest henvende sig til udskrivningskredsen med anmodning
om at blive sessionsbehandlet
inden den 1. marts.
Hvis du skønnes at opfylde
kravene, bliver du tilsagt til en
2 1/2 dags ansættelsesprøve og
orientering om uddannelsen i
april måned.
I prøven indgår helbredsundersøgelse samt forskellige
skriftlige og fysiske prøver, herunder en 12 minutters løbetest
(mindst 2300 m).
Rejse, indenfor landets grænser (dog ikke Færøerne og
Grønland), og ophold i forbindelse med prøven betales af forsvaret.
Tjenestgørende personel skal
selv afholde udgifter til kost.
Rejseregnskab aflægges på
tjenestestedet efter de gældende regler.
Studerende skal indsende fotokopi af eksamensbevis, så det
er modtaget senest 6 dage efter
afslutningen.
Ansættelse er under forudsætning af en tilfredsstillende
synsprøveattest.
Den endelige udvælgelse
sker ca. 1. juli, hvorefter du får
skriftlig besked om afgørelsen.

Løn m.v.

Frirejse

Under den militære grunduddannelse, sergentuddannelsen
og tjenesten som sergent aftjener du din værnepligt og aflønnes som øvrige værnepligtige.
I værnepligtstiden har du fri
uniform og fri sygepleje.
Har du valgt teknisk linie, får
du efter værnepligtstiden løn
som kontraktansat under værkstedsskoleuddannelsen.
Under officersgrunduddannelsen får du en særlig kadetløn. Undervisningen er gratis.
Du skal dog selv betale nogle af
lærebøgerne på officersskolen.
Efter bestået officersgrunduddannelse udnævnes du til
premierløjtnant. Samtidig ansættes du som tjenestemand
med deraf følgende løn- og pensionsforhold.
Du får løn under hele uddannelsen. Herved sikres du, at du
efter gennemført uddannelse
ikke står med en stor studiegæld, som tilfældet måske vil
være, hvis du vælger en af de
øvrige akademiske uddannelser.
Der optages ikke flere kadetter, end der senere er brug for
som officerer. Derfor er du sikker på et job efter uddannelsen,
til gengæld forpligter du dig til
at udføre tjeneste efter endt uddannelse i en periode, der svarer til uddannelsens længde
(Tjenestepligt).

Du har gratis rejse med bus,
tog og skib indtil du optages på
officersskole eller indtil du har
afsluttet din første samlede tjeneste (normalt 18 måneder).
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Bolig
I de første 9 måneder kan du
bo gratis på tjenestestedet.

Ferie
Du har 9 ferieorlovsdage i de
første 9 måneder. Heraf skal
den ene feriedag være en lørdag. I de næste 9 måneder har
du 2 ferieorlovsdage pr. måned,
3 af disse orlovsdage skal være
lørdage. Derefter - og under officersgrunduddannelsen - har
du ferie efter ferieloven. Hvis
du har ferie tilgode, skal den
være afholdt inden du møder i
forsvaret.

Ansøgning
Har du spørgsmål eller ønsker du et ansøgningsskema
- ring eller skriv til os.

Forsvarets Erhvervsoplysning
Flyvestation Værløse
Postboks 135, 3500 Værløse
Telefon 44 68 21 22
(Man-Fre 0800 -1500)

