
 

Grundforløb 2 

VETERINÆRSYGEPLEJERSKE 
Trin og specialer: Veterinærsygehjælper (trin 1), veterinærsygeplejerske 
 
Er du serviceminded og vild med dyr, vil du gerne arbejde med dyr og dyreejere hver dag,  
med alt hvad det indebærer, også når der skal skiftes forbindinger, gøres rent og måles 
temperatur? 
 
Jobfunktioner og kernekompetencer 
Du assisterer dyrlægen under undersøgelser, behandling 
og operation og sørger for pasning og pleje af dyrene. Du 
udfører bl.a. sårpleje, lægger forbindinger, tager røntgen-
billeder, tager puls og temperatur samt udtager prøver og 
undersøger blod, urin og afføring. Du har også forskellige 
kontoropgaver. 
 
Du rådgiver klienterne om behandling af deres dyr, samt 
vejleder om fodring, ormebehandling, lopper, lus, flåter, 
pelspleje, vask og brug af udstyr og legetøj mv. 
 
Det er vigtigt, at du udviser selvstændighed, kvalitets- og 
ordenssans i dit arbejde. 
 
Du kan afslutte uddannelsen som veterinærsygeplejerske. 
 
Du skal være opmærksom på, at det kan være meget 
svært at finde en praktikplads som veterinærsyge-
plejerske. 
 
Karriereveje 
Du vil typisk komme til at arbejde på en dyreklinik eller et 
dyrehospital. Du kan også arbejde som konsulent for et 
firma, som sælger lægemidler, foder eller udstyr til 
dyreklinikker.  
 
Du skal søge Fødevarestyrelsen om autorisation efter endt 
uddannelse for at få ret til at udføre veterinærsygeplejer-
skearbejde i praksis. 
 
Du har også mulighed for at tage efteruddannelse som 
fagveterinærsygeplejerske inden for forskellige fagom-
råder fx ledelse, anæstesi, adfærd, ernæring, tænder og 
rehabilitering. 
 
Læs mere på www.ug.dk 
 

Adgangsbegrænsning 
Ja ☒   Nej ☐ 
 
Mulighed for skolepraktik 
Ja ☐   Nej ☒  
 
Mulighed for EUX 
Ja ☐   Nej ☒ 
 
Nærmeste skole, der udbyder hovedforløbet 
HANSENBERG er den eneste skole i Danmark, der udbyder 
Grundforløb 2 og hovedforløb. 
 
Uddannelsens varighed og fag 
Uddannelsen varer fra 2 år 6 mdr. til 4 år, alt efter hvilket 
trin og speciale du vælger. 
 
Du uddannes til at arbejde med røgt og pleje af dyr,  
varetage salg af dyreartikler og udføre diverse hygiejne-
opgaver. 
 
Under uddannelsen vil du komme til at omgås dyr på 
skolen og lære om dyreadfærd, sygdomme, lægemidler, 
anatomi og reproduktion, laboratoriearbejde, undersøgel-
sesudstyr samt administration og økonomi, kundevejled-
ning og kommunikation, lovgivning og organisation. 
 
Du uddannes i veterinær sygepleje forbeholdt autoriserede 
veterinærsygeplejersker og til at assistere med det 
arbejde, der er forbeholdt dyrlæger. 
 
På Grundforløb 2 skal du gennemføre og bestå grund-
fagene informationsteknologi F og psykologi samt 
førstehjælp og brandbekæmpelse. 
 
HANSENBERG – bliv dig selv 
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Adgangskrav og optagelse 
• Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen, 

herunder have bestået dansk og matematik. 

• Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 
erhvervsuddannelse. (Dette sker ved en samtale inden 
opstart). 

 
Bemærk: Du kan ikke starte på Grundforløb 2 direkte efter 
9. eller 10. klasse. 
 
Grundforløb 2 starter i januar, og på de fleste uddannelser 
er der også opstart i august. Du søger ind via 
www.optagelse.dk, hvor du også kan se ansøgnings-
fristen. Vi vil meget gerne have din ansøgning i god tid. 
 
Grundforløb 2 er obligatorisk for alle og retter sig mod en 
konkret uddannelse. 
 
Hovedforløbet veksler mellem praktik i en virksomhed og 
skoleperioder. 
 
Hvis du er over 25 år, skal du tage uddannelsen som EUV. 
Se faktaark om EUV på www.hansenberg.dk 
 
Økonomi 
Du kan få SU på Grundforløb 2 efter gældende regler. Hvis 
du har en uddannelsesaftale, får du elevløn. 

Gør dig umage med at vælge 
Du skal være opmærksom på, at du maks. kan starte på 3 
ungdomsuddannelser i alt. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte en vejleder på  
7932 0100 eller vejledning@hansenberg.dk 
 
Uddannelserne findes på følgende adresser: 

C.F. Tietgens Vej 11 
Tømrer, smed, beslagsmed (grundforløb), personvogns-
mekaniker, lastvognsmekaniker, karrosseritekniker, 
VVS’er, teknisk designer, elektriker, lager- og logistik-, 
automatik- og proces-, entreprenør- og landbrugsmaskin- 
og vejgodstransportuddannelserne. 
 
Skovvangen 28 
Frisør, gastronom/kok/cater, tjener, tandklinikassistent  
og fitnessuddannelsen. 
 
Vranderupvej 90 
Beslagsmed (hovedforløb), dyrepasser, landmand, 
veterinærsygeplejerske, anlægsgartner, mediegrafiker, 
webudvikler og data- og kommunikationsuddannelsen. 
 
 
www.hansenberg.dk – tlf. 7932 0100 
hansenberg@hansenberg.dk 

 


