National standard for grundforløbsprøven – Landbrugsuddannelsen
Uddannelsens navn
Prøvens grundlag er som
minimum følgende udvalgte mål fra det uddannelsesspecifikke fag.

Landbrugsuddannelsen
Viden om:
•
•
•
•
•

Fodermidler og fodringsmetoder.
Forskellige husdyrarters anatomi, fysiologi, kendetegn og
pasningskrav.
Sygdomstegn, velfærd og adfærd samt reproduktionsforhold ved husdyrhold.
Brug og vedligehold af tekniske installationer og maskiner
som anvendes ved dyrkning af kulturafgrøder eller ved
husdyrhold.
Jordbehandlingsmetoder og dyrkning af kulturafgrøder.

Færdigheder i:
•
•
•

Overvågning af dyrevelfærd og sygdom.
Betjening, indstilling og vedligeholdelse af teknisk udstyr
og maskiner.
Arbejdsmiljømæssige metoder til udførelse af praktiske
arbejdsopgaver.

Kompetencer til:
•

I den konkrete prøve skal
der efter et tilfældighedsprincip indgå andre af fagets mål

Eksaminationsgrundlaget
skal give eleven mulighed
for at demonstrere sin viden, færdigheder og kompetencer i forhold til de
udvalgte mål. Derfor skal
eksaminationsgrundlaget
omfatte:
Bedømmelsesgrundlaget
skal give grundlag for at
bedømme elevens viden,
færdigheder og kompetencer, derfor skal

At vælge, begrunde og praktisk anvende de grundlæggende faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation.

Til prøven formulerer skolen en række tillægsspørgsmål inden
for målene i det uddannelsesspecifikke fag.
Eleven trækker et tilfældigt spørgsmål i prøvetiden, dog sikres
det at spørgsmålet ligger uden for de delemner eleven har forberedt sig på.
Den mundtlige præsentation samt produkt og trækspørgsmål.
Produktet kan fx være en rapport, film, portfolio, model, disposition, planche eller billede.

Den mundtlige præstation.

bedømmelsesgrundlaget
omfatte:
Der fastsættes følgende
bedømmelseskriterier,
der er præcise og udtømmende i forhold til de udvalgte mål: viden, færdigheder og kompetencer

Eleven kan beskrive/demonstrere viden inden for de udvalgte
delemner.
Eleven kan forklare og/eller anvende deres viden i forhold til det
praktiske arbejde i landbrugserhvervet.
Eleven kan vurdere og forholde sig til problemstillinger inden for
fagområderne i landbrugserhvervet.
Eksamen er ikke bestået, hvis elevens viden eller praktiske færdigheder er utilstrækkelige i forhold til sikre dyrs velfærd, sikkerheden på arbejdspladsen og sikre, at brugen af maskiner foregår
på forsvarlig vis.
Vedlagt den fælles standard følger en vejledning med eksempler
på minimumskrav for udvalgte mål.

Prøven skal være
Prøvens varighed pr. elev
skal være (mindst 30 min
og højest 7 timer)
Særlige forhold hvis prøven tilrettelægges som
gruppeprøve

Praktisk Mundtlig Skriftlig En kombination
X
X
X
Prøvens varighed er 30 min pr. elev.

