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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Militärhögskolan Halmstad 

Box 516 

301 80 Halmstad 

         035-266 20 00 035-266 28 09 exp-mhs-h@mil.se 

www.forsvarsmakten.se/mhsh 

 

 

 

Sändlista   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Utbildningschef, handledare/lärare led/ped (motsv)   
Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

FMLOPE, kn Helene Willix, 070-5239908   

 

Inbjudan till nätbaserat utvecklingsmöte inom ledarskap och 

pedagogik den 11-12 december 2013                                                                

(1 bilaga)          

 

 Svar senast: 

2013-11-22 

Enligt VU 2013, har Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet, 

FMLOPE, i uppgift att genomföra FM ämnesmöte/nätverksmöte i ledarskap och 

pedagogik vid två tillfällen under 2013. Vårmötet genomfördes under två dagar i 

Halmstad w.310 och höstmötet genomförs w.350. Efter beslut av C FMLOPE i 

dec 2012 skall höstmötet genomföras nätbaserat i FM lärplattform, med mål och 

syfte enligt denna skrivelse och med FMLOPE som ansvarig genomförare.  

 

Bakgrund och syfte 

Från och med 2012 års nätverksmöte och i och med sammanslagningen av 

FMLOPE och FMADLE omfattas mötet även av området nätbaserat lärande. 

Mötet syftar främst till att försvarsmaktsanställda som arbetar med/är intresserade 

av utveckling inom områdena ledande och nätbaserat lärande, ska kunna 

utvecklas i sin profession genom att: 

 

• utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor inom områdena ledande och 

lärande 

• kunna blicka framåt och få idéer om hur den egna ordinarie verksamheten kan 

utvecklas 

 

FMLOPEs roll inom ramen för FM verksamheter är tydliggjord bl.a. vad avser 

uppgiften som Ämnesföreträdare Ledarskap och Pedagogik. 2013 års 

nätverksmöten genomförs under det övergripande temat ”Ledarskap och lärande i 

praktiken”. Med detta tema som utgångspunkt kommer det genom att delta i 

höstmötet som genomförs i seminarieform, att erbjudas tillfälle att upptäcka 
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möjligheterna med användning av FM lärplattform på Internet, som sedan i maj 

2013 fungerar fullt ut via fm.itslearning.com. Varje deltagare skapar först ett 

inlogg för att sedan kunna ta del av intressanta föreläsningar, förbereda sig med 

seminariefrågor eller pröva på att skapa egen utbildning i lärplattformen. 

Eftersom lärplattformen är tillgänglig för samtliga försvarsmaktsanställda erbjuds 

alla intresserade möjlighet att delta. 

 

Mål 

- Att få fler användare att logga in på FM lärplattform (=en förutsättning 

för deltagande) och på så sätt upptäcka möjligheterna med användning av 

lärplattformen i utbildningssyfte som ett stöd att utveckla former och 

metoder för nätbaserat lärande vid eget förband/skola/centra 

- Visa på olika användningsmetoder, t.ex instudering i förväg av utdelade 

uppgifter, genomförande av kurs, seminarium, deltagande i föreläsning; 

live eller förinspelad, utvärdering av aktivitet etc.   

- Mötet genomförs inte som en handhavandekurs utan ger deltagarna 

möjlighet att själva prova på delar av de utbildningsmöjligheter som finns 

i FM lärplattform 

 

Innehåll 

Mötet kommer att genomföras med samma program under två dagar vilket ger 

deltagarna möjlighet att ”komma och gå” och ta del av det man anser intressant. 

Upplägget på mötet kommer att vara indelat i förberedelser, huvudseminarium 

samt erfarenheter/utvärdering. 

 

Upplägg i stort 

Förberedelser Genomförs enskilt i förväg i lärplattformen, se bilaga 1. 

 

Huvudseminarium 

Genomförs med två fm-pass och två em-pass, tider och innehåll enligt bilaga 1. 

 

Erfarenheter/utvärdering, se bilaga 1. 

 

Tid 

Mötet genomförs 2013-12-11 --12-12. 

 

Plats 

Mötet genomförs vid ordinarie hemförband 

 

Utrustning 

Dator med tillgång till internet. OBS! Respektive deltagare måste före mötet 

skapa ett inlogg på lärplattformen fm.itslearning.com  

 

Kostnader 

Inga tillkommande kostnader utöver ordinarie arbetstid 
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Anmälan om deltagande 

Respektive förband/skola/centra kan vara representerade med fritt antal deltagare. 

Anmälan om deltagande sker genom att skicka ett mail till: 

fmlarplattform@mil.se senast 2013-11-22. Ange: Titel/grad, personnummer, 

förnamn, efternamn, förband/skola/centra, telefonnummer och mailadress.  
Ärendemening: Nätbaserat Möte höst 2013.  

 

 

 

Varmt välkomna till ett nätbaserat utvecklingsmöte inom ledarskap och 

pedagogik; Ett nytt sätt att mötas! 

 

 

 

 

 

Per-Olov Andersson 

C FMLOPE 

 

 

Sändlista 

HKV (bl.a. avsett för PROD UTB FÖRB, PERSS KOMP UTV/PLAN, LEDS 

UTV, PROD FRIV) 

LG, I 19, K 3, P 4, P 7, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR, 

1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB, 

F 7, F 17, F 21, Hkpflj, 

FMLOG, FMTM, SOG, 

MHS K, MHS H, MSS, SSS, LSS, HvSS, FMTS, SWEDEC, SkyddC, 

FMUndSäkC, 

FM HRC, FömedC 

Rikshemvärnsavdelningen 

 

 

Med inbjudan  

FHS 

 

Inom MHS H som ori 

C MHS H 

SC 

C UTBE 

C ORE 

mailto:fmlarplattform@mil.se

