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Information till deltagare vid HOP 22-24  
 
Välkommen till utbildningen vid Försvarshögskolan hösten 2022!  
Det är snart dags för inryckning och vi är äntligen tillbaks till mer normala 
utbildningsbetingelser. Detta är vi tacksamma för då det underlättar både ert 
lärande och nätverkande.    
Normala utbildningsbetingelser innebär att vi åter genomför campusförlagd 
utbildning inom ramen för den pedagogiska modellen flexibelt lärande. Flexibelt 
lärande innebär att HOP:s pedagogik bygger på en för kurserna lämplig 
kombination av lärande i det fysiska, digitala- och informella rummet. På så sätt 
skapas en gynnsam miljö för vuxenlärande och utveckling av självständighet.  
  
Förberedelser  
Du kommer under sommaren via posten erhålla IT-utrustning samt information 
om ditt FHS-konto och övrigt IT-stöd. I alla paket finns:   

• Instruktion för hur du kommer igång med dator och Ipad.  
• Instruktion för hur du kommer in i det utbildningsadministrativa 

systemet Ladok och registrerar dig på höstens kurser   
  
Har du IT-relaterade frågor kring FHS-kontot ber vi dig ta direktkontakt med FHS 
helpdesk: www.fhs.se/studentportalen/pa-campus/stod--service/it-support-
helpdesk.html Gäller dina frågor Ladok; maila ladok@fhs.se.  
  
Redan under den första veckan används utbildningsportalen Canvas i 
utbildningen. Det är därför viktigt att du slutför de digitala förberedelserna 
senast v 231.   
  
Inryckning  
Inryckningen genomförs måndag v 232.   
Kl. 0830–0930 sker incheckning på FHS som bland annat omfattar ID-kontroll, 
utlämning av inpasseringskort, namnbricka samt nycklar till bok- och klädskåp. 
Lås till skåp i omklädningsrum tas med av den enskilde.   
Kl. 0940 hälsas du välkommen av Programledningen i FHS Sverigesal. Därefter 
följer några korta informationspunkter, fotografering och rundvandring.   
  
Du ska ha uniform C1 under måndagen och därefter C2.  
  
Tillträde till FHS, innan du har ett inpasseringskort, sker genom att du kallar på 
vakten via telefonnummer anslaget vid huvudingången. Legitimation krävs. Med 
inpasseringskortet har du sedan tillgång till stor del av FHS, bl.a. 
utbildningslokalerna, biblioteket och utrymmen där du har dina skåp.  
  
Program  
Den första kursen, Personlig ledarutveckling militära chefer 1 (PLUMC 1), startar 
redan måndagen v 232 och genomförs integrerat med inryckningsverksamheten. 
Detaljschema för veckan delges måndag v 232. För er planering och 
resebeställning kan ni utgå från att det schemabundna programmet på måndag 
till torsdag är mellan 0845 och 1630. På fredagen slutar ni ca kl 1230.   
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Värt att notera är att avdelning 1–3 har en gemensam middag på onsdagskvällen 
och avdelning 4–5 på torsdagskvällen. Du kommer att få reda på vilken avdelning 
du tillhör under måndagen v 232, varför det är viktigt att du håller båda kvällarna 
öppna.  
  
Grupper och avdelningar  
Ni fördelas på fem stycken avdelningar med ca 30 personer. Varje avdelning 
indelas i tre grupper. Grupperna byggs baserat på det underlag ni lämnat in om 
er själva. Vi strävar efter att grupperna ska var så blandade som möjligt med 
avseende på bakgrund i bland annat de olika stridskrafterna och era olika 
kompetenser och erfarenheter.  
Grupperna har en central betydelse i lärandet och fungerar ofta som arbets- och 
seminariegrupp. Mentor/Coach och sammanhållande för varje avdelning, är en 
militär programlärare ur programledningen HOP (PL HOP).  
  
Övrigt  
Ytterligare information kommer att delges på vår hemsida. Det är därför viktigt 
att du kontinuerligt uppdaterar dig på dess innehåll.  
https://www.fhs.se/antagen-HOP  
  
Vi har inför utskicket av IT-utrustning m.m. bett dig ange din adress. Vänligen, 
kontakta ingrid.lundblad@fhs.se, om din adress ändras.  
  
Under semesterperioden v 227–230 har vi begränsade möjligheter att besvara 
frågor. Vänligen, ställ eventuella frågor under v 226 eller 231. Mailadress för att 
nå oss är: plhop@fhs.se  
  
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Övlt Peter Värnqvist                  Ingrid Lundblad  
Programlärare PL HOP    Programadjutant  
peter.varnqvist@fhs.se    ingrid.lundblad@fhs.se   
Mobil 076 – 892 76 13       Mobil 073 – 151 29 47  
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