DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN
HANSENBERG

Uddannelse: Grundforløb 2 Landbrugsuddannelsen

Den lokale undervisningsplan (sektion 1)
Generelt for HANSENBERGs erhvervsuddannelser
Navnet HANSENBERG har dybe rødder i skolens historie. Det var nemlig borgerskolelærerne P.
Hansen og Chresten Berg, der tog første skridt til Kolding Tekniske Skole ved at oprette en aftenskole for lærlinge inden for håndværk i 1854. Hansen og Berg havde en drøm:
At alle unge mennesker skulle have mulighed for at blive til noget.
HANSENBERGs mission
Vi skaber lærelyst og giver studie- og erhvervskompetence
Hvert år vælger mere end 3.500 elever at uddanne sig på HANSENBERG i kortere eller længere
uddannelsesforløb. Vi har fokus på den enkelte elevs læring, faglige indsigt og dannelse.
Bliv dig selv er vores løfte til eleverne, og det løfte kan vi kun indfri ved at både elever, skole og
erhvervsliv er i åben dialog og gør en fælles indsats. Vi gør vores yderste for, at den fælles indsats
understøtter, at hver enkelt elev får den bedste uddannelse – uddannelse med fremtid.
HANSENBERGs vision
Danmarks foretrukne skole på vores felt
Teknologierne og arbejdsmarkedets behov udvikler sig hastigt inden for vores uddannelsesfelt.
Dette påvirker de krav til færdigheder, som eleverne bliver mødt med videre i uddannelsessystemet og i deres erhvervskarriere.
Vores mål er at sikre høj undervisningskvalitet og til stadighed at bevare skolens udviklingsevne.
Derfor prioriterer vi faglig udvikling. Det gælder både inden for vores faglige områder og i forhold til
vores måde at undervise eleverne på.
Vi vil imødekomme erhvervslivets og de videregående uddannelsers efterspørgsel på veluddannede elever fra HANSENBERG – også i fremtiden. Vi yder dermed vores bidrag til, at Danmark kan
opretholde et højt fagligt niveau og konkurrenceevnen på et globalt marked.
HANSENBERGs strategiske fokus
Digitalisering
Bæredygtighed
XHOUSE
Internationalisering
Vi arbejder med ovenstående fire strategiske fokusområder, som bidrager til, at vi kan leve op til
vores mission – og nå vores vision. Klik på linkene, og læs mere.
HANSENBERGs værdigrundlag
Vi er ordentlige
Vi behandler hinanden med respekt, tager hensyn og stiller krav
Vi er modige
Vi viser handlekraft og tager ansvar, når vi møder nye opgaver og forandringer

Vi er nysgerrige
Vi fremmer lærelyst samt opsøger og giver feedback på rette sted
Vi er engagerede
Vi gør os umage, prioriterer og gør gerne en ekstra indsats
Værdierne beskriver de forventninger, vi har til hinanden på skolen, uanset om man er elev eller
medarbejder. Vores daglige indsats og samarbejde hviler på skolens værdigrundlag.

Praktiske oplysninger
Skolens navn: HANSENBERG
Institutionsnummer: 621401
HANSENBERG danner rammen om 5 brancheskoler: Organia, Vitia, Teknia og Designia, der udbyder en lang række erhvervsuddannelser, samt HANSENBERG Tekniske Gymnasium, hvor eleverne kan tage HTX-uddannelsen inden for de tre udbudte studieretninger. Hertil kommer omfattende kursusvirksomhed og efteruddannelse (AMU- og virksomhedstilpassede kurser). Skolen har
omkring 1300 elever.
HANSENBERG har 3 adresser: På Skovvangen 28 ligger brancheskolerne Vitia og
HANSENBERG Tekniske Gymnasium. På C.F. Tietgens Vej 5, 9 og 11 har Designia, Teknia og
XHOUSE til huse. Lidt uden for Kolding – nærmere bestemt i Vranderup – ligger brancheskolen
Organia, der udbyder skolens uddannelser inden for dyr og jordbrug. På alle 3 adresser har vi erstattet de traditionelle klasseværelser med åbne læringsrum, auditorier og fleksible mødelokaler.
Pære-, Æble-, Kirsebær- og Blommegården er navnene på de 4 bygninger, der tilsammen udgør
erhvervskostskolen med 120 enkeltværelser og 40 dobbeltværelser. Golfen, der ligger på Bertram
Knudsens Vej 39 er også en del af skolehjemmet.
Erhvervskostskolen ligger i nær tilknytning til undervisningsbygningen på Skovvangen, hvor eleverne frem til kl. 22.00 frit kan benytte sig af skolens forskellige faciliteter.
Formålet med den lokale undervisningsplan er at give skolens elever, forældre og mestre viden og
indsigt i uddannelsens opbygning samt undervisningens organisering og gennemførelse på vores
skole.
Direktør: Morten Kaj Hansen mkh@hansenberg.dk
Vicedirektør: Per Søgaard Jørgensen psj@hansenberg.dk
Brancheskolen Organia
Skolechef: Niels Peter Hansen nph@hansenberg.dk
Uddannelsesleder: Jens Jacobsen jja@hansenberg.dk
Brancheskolen Designia
Skolechef: Dan Zielke dz@hansenberg.dk
Uddannelsesleder: Tina Haarbo Kristensen thk@hansenberg.dk
Brancheskolen Teknia A
Skolechef: Dan Zielke dz@hansenberg.dk

Uddannelsesleder: Bettina Mortensen btm@hansenberg.dk
Brancheskolen Teknia B
Skolechef: Dan Zielke dz@hansenberg.dk
Uddannelsesleder: Kim Fast kf@hansenberg.dk
Brancheskolen Vitia
Skolechef: Kirsten Grosen kpo@hansenberg.dk
Uddannelseskoordinator: Janne Højvang Krogh jhk@hansenberg.dk
HANSENBERG Tekniske Gymnasium
Rektor: Carsten Schmidt cas@hansenberg.dk
Uddannelseskoordinator: Amira Saric ams@hansenberg.dk
Læs mere om HANSENBERG på skolens hjemmeside: www.hansenberg.dk

Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser
HANSENBERG har gennem mange år haft et stort fokus på det pædagogiske og didaktiske arbejde på skolen.
Modellen God pædagogik og didaktik sætter fokus på de områder og temaer, som er en del af den
pædagogiske og didaktiske udvikling. Målet er at sikre god praksis og gøre skolens elever så dygtige, som de kan.
Temaerne i modellen kan bruges som afsæt for pædagogiske og didaktiske dialoger og drøftelser i
teamene, hvor elevernes læring sættes i centrum.

I 2017 fik HANSENBERG sin første digitaliseringsstrategi, hvilket betød, at skolen valgte et nyt
LMS-system (Moodle) og en 1:1 løsning, hvor alle nye elever får stillet en iPad til rådighed, når de
starter på en uddannelse på HANSENBERG.
Inddragelsen af digitale teknologier har selvfølgelig betydning for måden at tænke undervisning på.
Det giver underviseren nye redskaber, der kan inddrages i både forberedelsen, gennemførelsen og
evalueringen af undervisningen.

Digitale teknologier skal bruges i undervisningen, så elevernes læring understøttes på den mest
hensigtsmæssige måde. Lærerens planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen
tager afsæt i e-didaktiske overvejelser, der understøtter et fleksibelt læringsmiljø med udgangspunkt i den enkelte elev. Udgangspunktet er, at de unge vokser op i et digitaliseret samfund, og
skolen skal understøtte, at de tilegner sig kompetencer til at begå sig i et digitaliseret samfund med
den digitale dannelse og det ansvar, som dette fordrer.
Visionen er, at digitale teknologier anvendes, når undervisningen forberedes, gennemføres, evalueres og rammesættes, så det fremmer den enkelte elevs læring og dannelse samt kompetencer til
at indgå i og bidrage til det omgivende samfund. Det er af afgørende betydning, at den enkelte elev
oplever sig selv både som deltager og producent i forhold til egne læreprocesser.
Digitale teknologier er en del af alle fag, fagdidaktikken og undervisningen, og digitalisering skal
skabe grundlag for udvikling af nye eller ændrede læringsformer. Digitale teknologier er centrale
temaer som fagdidaktisk løftestand, styrket differentiering, videndeling og eleverne som producenter.
Ovenstående er et uddrag af skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Den fulde version kan ses her: www.hansenberg.dk

Overordnet bestemmelse om elevens arbejdstid
Elevens arbejdstid gennemføres efter gældende regler jf. § 73, stk. 2 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
Stk. 2. Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning, og elevens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet.
Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning. Minimumstimeantal for lærerstyret undervisning i grundforløbet er 26 timer.

Overordnet bedømmelsesplan
Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og
afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jf. hovedbekendtgørelsen.
Bedømmelsesplanen fungerer som kommunikationsredskab ved evaluering og bedømmelse. Bedømmelser, der efterfølgende danner baggrund for samtaler mellem skole og virksomhed og mellem skole og elev.
Bedømmelsesplanen er med til:
• at eleven får viden om eget niveau og egne potentialer gennem feedbacksamtaler og prøver
• at danne grundlag for præcisering af særlige indsatsfelter
• at danne grundlag for kommunikation mellem elev, praktiksted og skole.
Bedømmelsesplanen er desuden kommunikations- og dokumentationsredskab ved eventuelt skoleskift og dokumentationsredskab ved eventuelle tvistigheder i relation til karaktergivning.
Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på hovedområde eller uddannelsesniveau:

•
•
•

Den løbende evaluering
Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer)
Eksamen

Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer
Ved begyndelsen af uddannelsesforløbet påbegynder skolen en personlig uddannelsesplan/-bog
for eleven.
Til brug for udarbejdelsen af den individuelle uddannelsesplan/-bog gennemføres en kompetencevurdering af eleven. Kompetencevurderingen foretages almindeligvis inden to uger fra påbegyndelse af undervisningen og omfatter en vurdering af elevens forudsætninger i forhold til den ønskede uddannelse.
I kompetencevurderingen indgår elevens:
Formelle og reelle kompetencer
• De formelle kompetencer er de kompetencer, eleven har papir på fra tidligere undervisning
og uddannelse.
• De reelle kompetencer er kompetencer, eleven har opnået på anden vis, fx gennem arbejdserfaring, hobby, interesser mv.
Vurderingen af formelle og reelle kompetencer anvendes fortrinsvis til at fastsætte eventuel merit
og afkortning af uddannelsesforløbet.
Forudsætninger for gennemførelse
Herunder vurderes, om eleven har de fornødne forudsætninger for at gennemføre den ønskede
uddannelse. Eventuelle særlige krav, der er gældende for uddannelsen, medtages i vurderingen.
Ved at vurdere forudsætningerne for at kunne gennemføre er det målet at sikre, at valget af uddannelse er det rette for eleven.
Vurdering af behov for særlige tiltag
Herunder vurderes, om eleven har behov for særlig støtte eller supplerende undervisning.
Regler for prøver og eksamen
http://ipaper.ipapercms.dk/Hansenberg/Elevregler/Eksamensreglerapril2016/#/

Den lokale undervisningsplan (sektion 2)
Uddannelser på HANSENBERG
Nedenstående oversigt viser, hvilke uddannelser, der er på HANSENBERG.
Undervisningen inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport dækker uddannelserne på
brancheskolerne Designia og Teknia.
Fagretninger (Grundforløb 1)
Bæredygtigt håndværk
Energi og teknik

Uddannelser (Grundforløb 2)
Mediegrafiker
Webudvikler
Data- og kommunikationsuddannelsen
Automatik- og procesuddannelsen
Elektriker
Træfagenes byggeuddannelse (tømrer)
VVS-energiuddannelsen
Smed
Teknisk designer
Beslagsmed
Personvognsmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Karrosseriuddannelsen
Lastvognsmekaniker
Lager- og terminaluddannelsen
Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelser (hovedforløb)
Mediegrafiker
Træfagenes byggeuddannelse
(tømrer)
VVS-energispecialist
Smed
Teknisk designer
Personvognsmekaniker
Beslagsmed

Undervisningen på brancheskolen Vitia omfatter 2 hovedområder:
1. Omsorg, sundhed og pædagogik
2. Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Fagretning (Grundforløb 1)
Hår, krop og sundhed
Mad, oplevelser og mennesker

Uddannelser (Grundforløb 2)
Gastronom
Tjener
Frisør
Fitnessinstruktør
Tandklinikassistent

Uddannelser (hovedforløb)
Gastronom
Tjener
Frisør
Fitnessinstruktør
Tandklinikassistent
Serviceassistent

Undervisningen inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser dækker uddannelserne
på brancheskolen Organia.
Fagretning (Grundforløb 1)
Dyr, landbrug og gartneri

Uddannelser (Grundforløb 2)
Dyrepasser
Landbrugsuddannelsen
Veterinærsygeplejerske
Anlægsgartner

Uddannelser (hovedforløb)
Dyrepasser
Landbrugsuddannelsen
Veterinærsygeplejerske

Det overordnede formål for undervisningen er, at flere elever bliver i stand til at fuldføre deres uddannelse i et fleksibelt læringsmiljø. Lærerne fokuserer på den enkelte elevs styrker og behov ved
hjælp af lærende feedback i en gensidig, forpligtende og fastholdende dialog.

Alle elever bliver så dygtige, de kan, ved at møde individuelt tilpassede læringsaktiviteter, hvor
elever, lærere og praktiksted samarbejder om elevens læringsprogression.
Eleverne bidrager til et godt læringsmiljø ved at tage ansvar for hinanden og for en god social omgangstone. Eleverne opbygger en stærk faglighed gennem anerkendende og lærende feedback og
skaber derved lærelyst og trivsel.

Pædagogiske og didaktiske og metodiske overvejelser
På HANSENBERG er undervisning tilrettelagt med udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og
didaktiske grundlag (FPDG).
Digitalisering – ændrede undervisningsformer og læringsmiljøer
HANSENBERG ønsker et særligt fokus på kvaliteten af undervisningen, ved at lærerne vælger
digitale teknologier til og fra på baggrund af deres refleksion over pædagogiske og didaktiske formål.
Hovedformålet er at udnytte de muligheder, som digitalisering giver, for at berige og ændre undervisningsformerne, sikre fleksibel læring, anvende mobil teknologi, der ikke er afhængig af et institutionelt defineret sted, og øge adgangen til online-læringsressourcer til gavn for elevernes læring.
Det er ligeledes formålet, at anvendelse af digitale teknologier dels understøtter og kvalificerer elevernes læreprocesser og udvikling af vigtige læringskompetencer, som evnen til problemlæse,
arbejde kollaborativt, være kreativ og innovativ, dels udvikler og inspirerer til en didaktik, der giver
lærere og elever mulighed for at implementere digitale teknologier.
Øget anvendelse af digitale teknologier i undervisningen skaber mulighed for, at eleverne lærer på
nye måder, i andre sammenhænge og med flere værktøjer. Øget brug af digitale teknologier åbner
op for nye fleksible organisationsformer og differentierede arbejdsmetoder og spiller en rolle i forhold til at kvalificere de processer, der er knyttet til elevernes læring og undervisningens form.
Ovenstående har vi fastholdt i nogle overordnede mål for det digitale pædagogiske og didaktiske
arbejde.
For eleverne:
Eleverne mødes af et fleksibelt læringsmiljø, der sikrer den enkelte elevs læringsprogression.
Eleverne kan tilgå undervisningsmaterialer uanset tid og sted (fleksibel læring).
Eleverne anvender digitale teknologier i undervisningen, der kan styrke og transformere læreprocessen til nye undervisnings- og læringsformer.
Eleverne anvender en digital læringsplatform, som styrker elevernes indblik i deres egen progression og progression i faget.
For lærerne:
Lærerne er fortrolige med digitale teknologier, så disse integreres i alle fag som støtte til læring,
som redskab til differentiering, variation og afveksling.
Lærerne vælger digitale teknologier til og fra på baggrund af lærerens refleksion over pædagogiske og didaktiske formål.
Lærerne anvender undervisningsformer, hvor digitale teknologier er en naturlig del af planlægningen og evalueringen.
Lærerne anvender digitale teknologier til differentiering af og variation i undervisningen.
Lærerne anvender digitale teknologier som kompenserende værktøjer til bl.a. elever med skriftsproglige vanskeligheder.
Lærerne udnytter de læringspotentialer, der ligger i at anvende teknologi, og skaber dermed øget
læring, så de unge er kompetente til at møde fremtidens udfordringer.

Lærerne medvirker til at styrke elevernes almene digitale dannelse.
Lærerne anvender en digital læringsplatform til samtlige læringsforløb.
Kodeks for god pædagogik og didaktik
Målet for Kodeks for god pædagogik og didaktik-modellen er at øge kvaliteten i undervisningen.
Der foregår rigtig meget god undervisning på HANSENBERG, og med kodekset er ønsket at skabe
en systematik for udviklingen af undervisningen, så vi fortsætter med at udvikle gode undervisningspraksis på alle uddannelser.

Kvalitetsarbejdet på HANSENBERG
Kvalitetsarbejdet sammentænkes på det pædagogiske område med den pædagogiske praksis.
Målet er, at teamene får mulighed for at arbejde fokuseret med få indsatser, og at den pædagogiske kvalitet opleves som en integreret del af hverdagen.
Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem det, der måles på, og den indsats, der er i undervisningen, dvs. tydelig sammenhæng mellem mål, indsats og effekt. Teamenes aktivitetsplaner fastholder og danner grundlag for opfølgningen.
Læs mere om kvalitetsarbejdet her: https://hansenberg.dk/om-os/kvalitet-og-evaluering/

Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger
Personlig uddannelsesplan
Alle elever har en personlig uddannelsesplan. Denne plan udarbejdes i Elevplan. Formålet med
uddannelsesplanen er at sikre overensstemmelse mellem elevens ønsker, interesser og evner og
det faktiske uddannelsesforløb. Elevens personlige uddannelsesplan er et redskab for eleven, læreren og senere praktikværten til at sikre, at elevens uddannelsesforløb imødekommer og understøtter elevens almene, faglige og personlige forudsætninger og mål. Ved det første møde mellem
elev og lærer udarbejdes elevens personlige uddannelsesplan/-bog i fællesskab. Denne evalueres
og revideres kontinuerligt gennem elevens skole- og praktikforløb, så den til enhver tid dokumenterer elevens uddannelsesforløb.
Personlig uddannelsesbog
Alle elever har en uddannelsesbog. Uddannelsesbogen, der indeholder uddannelsesplanen, skal
sammen med skolevejledninger og opnået merit beskrive de kvalifikationer og kompetencer, eleven opnår under skole- og praktikophold. Uddannelsesbogen omfatter både uddannelsens grundog hovedforløb samt praktikuddannelsen. Ligeledes anvendes uddannelsesbogen under eventuel
skolepraktik samt under praktik i en virksomhed eller i udlandet. Uddannelsesplanen og uddannelsesbogen er omdrejningspunktet i elevens samarbejde med læreren og i elevens arbejde med
personlige kvalifikationer.
Uddannelsesplan
Uddannelsesplanen skal være udarbejdet, senest 2 uger efter at eleven har påbegyndt uddannelsen.
Hvordan gennemfører skolen kompetenceudvikling og udarbejder elevens personlige uddannelsesplan?
Det er kontaktlæreren/faglærere, der kompetenceafklarer og laver uddannelsesplan de første 14
dage.
Kompetenceudvikling for voksne (EUV)
Alle voksne over 25, der søger optagelse på EUD/EUX, bliver kompetenceafklaret ift. EUVreglerne ved en samtale, før de starter uddannelse. Søger de ind på Grundforløb 2 uden uddannelsesaftale, er det skolens vejledere, der foretager afklaringen. Søger de ind med uddannelsesaftale, vil det oftest være praktikværtskonsulenterne, der afklarer.

Undervisningen på grundforløbets første og anden del samt hovedforløb
Grundforløb 1
Undervisningen på Grundforløb 1 (GF1) er for de unge, der kommer direkte fra folkeskolen, og
undervisningen på Grundforløb 2 (GF2) er for de elever, der har gennemført Grundforløb 1, og for
de elever, der har begyndende erhvervskompetencer eller supplerende grunduddannelse.
Undervisningen på Grundforløb 1 og Grundforløb 2 er kendetegnet ved, at teori og praksis kombineres i anvendelsesorienteret, værkstedsbaseret undervisning i projekter, hvor undervisningen er
differentieret, så den enkelte elev bliver udfordret på egne evner og interesser i udviklingen af relevante kompetencer.
For at fremme læring og dannelse indgår motion og bevægelse som en naturlig del af hverdagen.
Det centrale i tilrettelæggelsen af undervisningen er at stimulere elevens nysgerrighed og skabe
rum til refleksion og fordybelse.

Grundforløb 2
Undervisningen på Grundforløb 2 består af 20 ugers fagspecifik undervisning kombineret med en
række obligatoriske grundfag, som er målrettet en konkret uddannelse. Undervisningen er organiseret omkring forskellige praksisnære og anvendelsesorienterede projekter, hvor eleverne lærer at
anvende metodiske og processuelle discipliner i en praktisk, faglig kontekst. Der etableres et fagfagligt fællesskab med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Det overordnede mål med Grundforløb 2 er at gøre eleverne kvalificerede, motiverede og afklarede til at fortsætte på et hovedforløb og dermed gennemføre en erhvervsuddannelse.
Undervisningen på Grundforløb 2 tager udgangspunkt i uddannelsens generelle kompetencekrav,
herunder en række almenkompetencer, hvor en række krav skal opnås, for at eleven kan påbegynde undervisningen på et hovedforløb. Grundforløbets 2. del afsluttes med grundforløbsprøven
samt grundfagseksamen.
Alle grundforløb starter med en afdækning af elevens forventninger til og mål med det kommende
grundforløb. Det er også i indslusningssamtalen, der sker en afstemning af forventningerne omkring fremmøde, arbejdsindsats, medindflydelse og sidst men ikke mindst forholdet mellem teori og
praksis. For ganske mange elever vil der være en del alment stof, der skal arbejdes med under
grundforløbet. Alment stof, som er nødvendigt for at kunne klare sig på hovedforløbet. Samtalens
indhold fastholdes i elevens uddannelsesplan/-bog. Grundforløb 2 slutter med grundforløbsprøven,
som skal bestås for at komme ind på hovedforløbet.

Grundforløbsprøverne
Skolens standarder for indhold og niveau i alle grundforløbsprøver jf. § 27, stk. 6 findes på skolens
hjemmeside sammen med de lokale undervisningsplaner for skolens Grundforløb 2:
www.hansenberg.dk
Hovedforløb
For at begynde på skoleundervisningen på et hovedforløb skal eleverne have bestået grundforløbsprøven samt eksamen i et eller flere grundfag – overgangskravene.
Skoleundervisningen på hovedforløbet består af bundne og valgfri specialefag, grundfag, områdefag samt valgfag. Der er til praktikperioderne en række praktikmål, som ligeledes skal opnås. Fagenes mål, niveau og varighed fremgår af de enkelte undervisningsbeskrivelser, som kan ses i
sektion 3.
Alle skoleophold starter med en afdækning af elevens faglige udvikling gennem den seneste praktikperiode. Det danner rammen for en individuel samtale med den enkelte, hvor skoleperiodens
mål holdes op mod elevens faglige standpunkt. Undervisningen på skolen er tilrettelagt med en
række undervisningsaktiviteter, der giver mulighed for forskellige veje til at indfri de faglige mål.
Den enkelte elev har løbende feedbacksamtaler. Under samtalen tager eleven notater, som efterfølgende skrives ind i elevens uddannelsesbog. Fokusfelterne fra feedbacksamtaler er væsentlige
bidrag til indholdet i skoleerklæringen, som lærerteamet har ansvaret for at udfylde. I løbet af elevens skoleperioder afholdes der trepartssamtaler, hvor eleven, virksomheden og faglæreren drøfter elevens uddannelsesforløb. Et naturligt element i en trepartssamtale er en drøftelse af de muligheder, som skolens talentprogram, talentspor og fag på højere niveau giver.
Talentarbejdet på HANSENBERG
Talent er, når man kan gøre noget nemmere og mere kvalificeret end andre i forhold til sit fag og
besidder potentialet og motivationen til at udvikle det endnu mere i fremtiden.

Kan du lide at udfordre dig selv?
Elsker du at lære nyt?
Har du mod på at yde en ekstra indsats?
På HANSENBERG arbejdes der kontinuerligt med talentudvikling og det at spotte og udvikle den
enkelte elevs potentiale. Potentialet for kreativitet, innovation og samarbejde sammensmeltes med
en stærk passion for faget og de teknologiske udviklinger.
Vi tror på, at talent smitter og er med til at højne det faglige niveau på alle uddannelserne på
HANSENBERG.
Talentudvikling er et tilbud, men handler i lige så høj grad om vilje, vedholdenhed, engagement og
tålmodighed. Motivation og arbejdsindsats er også vigtige faktorer, når det handler om at deltage i
skolens forskellige talenttiltag.
Talenttiltag på HANSENBERG er bl.a.
• Muligheden for at vælge et fag eller flere på højere niveau end nødvendigt
• Deltagelse i diverse workshops, som afholdes løbende henover året
• Deltagelse i faglige konkurrencer, fx Skills
• Deltagelse i webinarer
• Deltagelse i workshops, ”Pop-up”-arrangementer, foredrag og seminarer i Danmark og/eller
udlandet
• Deltagelse i studietur og andet internationalisering
• Udarbejdelse af særlige opgaver eller projekter inden for elevens valgfrie uddannelsesspecifikke fag
• Afholde foredrag for andre elever eller årgange.
Flere informationer om ovenstående fås ved henvendelse til skolen og ved trepartssamtalerne.
EUX
EUX giver eleverne mulighed for at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Dermed opnås en generel studiekompetence, som giver adgang til videregående uddannelser. Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt
niveau.
For mere information se https://hansenberg.dk/uddannelser/eux/i/oversigt

Bedømmelser
Alle uddannelser på HANSENBERG er omfattet af nedenstående principper for bedømmelser jf.
BEK 570 af 07/05.2019 kap. 13 § 83.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208956#id964adf80-c1eb-41d7-8c38252c5eb8b601
Formål
Formålet med bedømmelserne er at vejlede eleven gennem uddannelsen og øge elevens kendskab til kriterier og bedømmelsesgrundlag. Dette med henblik på at give eleven de bedst mulige
betingelser for at optimere egen læring. Afsluttende prøver/svendeprøver skal sikre en individuel
bedømmelse af eksaminandens opnåede faglige og almene kompetencer i overensstemmelse
med den pågældende uddannelses mål.

Bedømmelses- og eksaminationsgrundlag
De fastlagte mål i bekendtgørelserne for de respektive uddannelser danner udgangspunktet for
enhver bedømmelse. Eksaminationsgrundlag og bedømmelsesgrundlag ved prøver, samt hvordan
og hvornår den løbende og afsluttende bedømmelse foregår, fremgår af de visuelle oversigter i
den lokale undervisningsplan for de enkelte uddannelser og læringsaktiviteter (sektion 3).

Eksamensregler
Skolens eksamensreglement – Eksamenshåndbog www.hansenberg.dk
Eksaminationsgrundlaget, bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterier for grundfag, der
afsluttes på henholdsvis grundforløbets første og grundforløbets andel del findes i Bekendtgørelsen om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne.
Find bekendtgørelsen her: www.retsinformation.dk

Eksaminationsgrundlaget, bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterier for afsluttende
prøver og svendeprøver
Følgende uddannelser på HANSENBERG har afsluttende prøver med en svendeprøve:
beslagsmed, gastronom, tjener, frisør, VVS-energispecialist, smed, teknisk designer, mediegrafiker
og Træfagenes byggeuddannelse (tømrer).
Vejledninger til skuemestrene er udarbejdet af det faglige udvalg for de respektive uddannelser og
forefindes på nettet.
Følgende uddannelser på HANSENBERG har afsluttende prøver uden en svendeprøve:
veterinærsygeplejerske, dyrepasser, landmand, fitnessinstruktør, tandklinikassistent og personvognsmekaniker.
Beskrivelserne af de afsluttende prøver forefindes i sektion 3 i de lokale undervisningsplaner for de
respektive uddannelser, som ligger på skolens hjemmeside www.hansenberg.dk
Afsluttende prøve/ Svendeprøve er for samtlige uddannelser beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsernes §6.

Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse af skolepraktik
Elever, der har bestået grundforløbet:
• har ansøgt om en skoleaftale i SDBF
• har deltaget i det lovpligtige informationsmøde (info 2)
• kan indkaldes skriftligt til EMMA-samtale.
EMMA-samtalen gennemføres inden for den første måned fra datoen for det afsluttede grundforløb. EMMA-vurderingen ligger til grund for optagelsen i Praktikcentret og skal derfor gennemføres
inden startdatoen. Det er instruktøren, der gennemfører samtalen, dog i dialog med faglærerne på
grundforløbet. For elever på fordelsuddannelse er det dog muligt at udskyde opstart i skolepraktik i
op til 3 måneder efter afsluttet grundforløb. Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag,
hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Det er arbejdsgiverne,
som hvert år udpeger uddannelser til fordelsuddannelser.

EMMA-vurderingen
EMMA-kriterierne er Praktikcentrets kvalitetsvurdering af, om en elev har opnået de nødvendige
faglige (grundforløbsbeviset), almene og personlige forudsætninger for at kunne fortsætte på et
hovedforløb.
· Eleven skal ved EMMA-samtalen dokumentere sin praktikpladssøgning i den personlige uddannelsesplan – gerne med dokumentation fra arbejdsgiveren.
· Være registreret som praktikpladssøgende med en synlig profil på www.praktikpladsen.dk
senest 8 uger før afslutningen af grundforløbet.
· Være registreret som aktivt søgende i skolens lære- og praktikpladskartotek, senest 8 uger
før afslutningen af grundforløbet.
· Eleven skal ligeledes, i den måned, der ligger fra grundforløbets afslutning til opstart i Praktikcentret, være aktivt søgende og have en synlig på praktikpladsen.
· Eleven skal ligeledes fra grundforløbets påbegyndelse have angivet 3 uddannelsesønsker i
den personlige uddannelsesplan.
Uddannelsesplan
Vurderes eleven egnet og optages i Praktikcentret, skal instruktøren sammen med eleven:
• optage eleven i SDBF (Skoleaftale)
• udarbejde en samlet uddannelsesplan
• udarbejde en personlig profil på eleven
• registrere dokumenter i Elevplan.
Elevplan er elevens portfolio, derfor skal alle dokumenter uploades, efter aftale med eleven.
Elever, der vurderes egnet og optages, skal begynde i Praktikcentret en måned efter grundforløbets afslutning, medmindre eleven forinden har indgået en uddannelsesaftale eller kommer fra en
fordelsuddannelse, hvor eleven kan vælge at udskyde opstart i op til 3 måneder. Eleven informeres
skriftligt om optagelsen i Praktikcentret.
Når eleven starter i Praktikcentret, skal instruktøren løbende vurdere, om eleven opfylder EMMAkriterierne.

Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelse og skolepraktik med
adgangsbegrænsning
På uddannelsen til frisør, veterinærsygeplejerske, dyrepasser, fitnessinstruktør, transport og logistik, mediegrafiker og webudvikler er der dimensionering i forhold til Grundforløb 2. For at kunne
påbegynde Grundforløb 2 kræves det, at eleven har en praktikaftale med en virksomhed, eller at
eleven bliver optaget som kvoteelev. Skolen får på baggrund af tidligere års antal indgåede uddannelsesaftaler tildelt et vist antal kvotepladser. Alle elever kan søge om optagelse som kvoteelev.
Ved udvælgelse af kvoteelever vil der blive lagt vægt på elevens studieegnethed, modenhed,
samarbejdsevner, personlige fremtræden og sidst men ikke mindst, hvor afklaret og motiveret eleven er i forhold til det pågældende fag. Lærerteamet udvælger derefter de elever, de finder mest
egnet til faget.
Tidsfrister og procedure for ansøgning om optagelse som kvoteelev fremgår af skolens hjemmeside under de berørte uddannelser.

Skolepraktik (hovedforløb)
Idet HANSENBERG er godkendt som praktikcenter, er målet at sikre, at de elever, som ikke har en
uddannelsesaftale efter gennemført grundforløb, men opfylder EMMA-kriterierne, kan gennemføre
hele uddannelsen.
Målet er endvidere at sikre, at eleven opnår de praktikmål, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen for den enkelte uddannelse. Praktikcentret har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af et samlet uddannelsesforløb for eleverne. Dette gøres dels ved brug af skolens værkstedsfaciliteter, dels ved anvendelse af forskellige aftaleformer og i begrænset omfang virksomhedsforlagt undervisning (VFU).
Følgende uddannelser indgår i Praktikcentret: personvognsmekaniker, smed, VVS-energitekniker,
mediegrafiker, Træfagenes byggeuddannelse, teknisk designer, gastronom og frisør.
Praktikcentret varetager information og vejledningsopgaver i samarbejde med andre skoler på følgende uddannelser:
• Elektriker, data- og kommunikationsuddannelsen (SDE, EUC Syd)
• Anlægsgartner (Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus)
• Klinikassistentuddannelsen (SKT).
I målet om at opnå en hensigtsmæssig lokal, regional og landsdækkende arbejdsdeling baseret på
hensynene til kvalitet, efterspørgsel og behov samarbejder HANSENBERG med andre skoler, hvor
det er relevant.
Samarbejdet skal medvirke til at sikre:
• Fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer
• Et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov
• Flest mulige praktikpladser i virksomheder.
Praktikpladskonsulenterne er en integreret del af alle skolens uddannelsesaktiviteter og har fokus
på elever i grundforløbet såvel som elever i skolepraktik, korte aftaler og elever, der uforskyldt mister deres uddannelsesaftale.
Praktikcentret opretholder faglige og pædagogisk bæredygtige uddannelsesmiljøer ved at sikre så
autentiske arbejdsforhold som muligt. Dette gøres gennem relevante opgaver, der registreres og
styres via skolens interne ordrestyringssystem. Instruktørerne vurderer opgavens kvalitet og niveau i forhold til elevernes progression jf. praktikmålene. Opgavernes kvalitet sikres gennem samarbejdet med praktikcenterudvalget, virksomheder, frivillige organisationer, kommuner og mindre
kunder, hvor opgaven vurderes ikke at være konkurrenceforvridende.
Praktikcentret tilbyder, at praktikmålene tilegnes under værkstedslignende forhold. Til opgaver,
hvor der stilles særlige fysiske krav, vil skolen indgå samarbejdsaftaler med virksomhederne om at
benytte deres lokaliteter og dermed ”flytte” skolepraktikken i en periode. Ved optagelse i Praktikcentret indgår eleven – hvis EMMA-kriterierne er opfyldt – en skoleaftale om den fortsatte uddannelse.
Skoleaftalen indgås efter grundforløbets afslutning. I den forbindelse udarbejdes også en plan, der
kan understøtte elevens praktikpladssøgning.

Samarbejde med virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis
Det faglige Udvalg har til opgave at medvirke ved kvalitetssikring af uddannelsen, jf. BEK 367 af
19. april 2016. For skoleundervisningens del foregår det i et samarbejde mellem fagets repræsentanter, skolen og Det lokale Uddannelsesudvalg.

Ny mesterlære
Den grundlæggende praktiske oplæring erstatter uddannelsens grundforløb. Denne foregår i virksomheden og varer normalt 1 år. Elevens uddannelsesplan kan tilrettelægges, så der i løbet af den
praktiske oplæring også indgår undervisning på skolen. Undervisningen fra grundforløbet kan flyttes til hovedforløbet.
Ved afslutningen af den praktiske oplæring skal eleven løse en praktisk opgave, som udarbejdes
af skolen og virksomheden i fællesskab. Opgaven tager udgangspunkt i elevens oplæring i virksomheden. Opgaven løses i virksomheden og indgår i en vurdering af elevens kompetencer. Herved sikres det, at eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne starte på uddannelsens hovedforløb.
Ved skoleperiodens afslutning udstedes et bevis på gennemført grundforløb eller praktisk oplæring. Beviset udstedes efter en samlet vurdering af, om eleven har opnået de nødvendige faglige,
almene og personlige kompetencer for at kunne begynde på uddannelsens hovedforløb. Der udstedes endvidere bevis for førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Udstedelse af bevis for
praktisk oplæring sker på baggrund af samarbejde med elevens praktikvirksomhed.

Overgangsordninger
De nye regler om de nye uddannelser
Følgende regler om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser er standard i de nye uddannelsesbekendtgørelser om de nye erhvervsuddannelser:
”§ 8. (I nogle bekendtgørelser § 7) Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.
Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før
den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.
Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som
erhvervsuddannelse for voksne (euv).”
Bestemmelsen i stk. 1 om at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015 betyder, at reglerne i bekendtgørelsen gælder for den pågældende uddannelse og undervisning fra denne dato.
Som det fremgår ovenfor, er reglerne ikke umiddelbart for elever, som er begyndt på den hidtidige
tilsvarende erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, og som fortsat er i gang med uddannelsen
efter denne dato. Derfor er det i stk. 2 fastsat, at sådanne elever kan overgå til den nye uddannelse efter overgangsordninger, som skolen fastsætter.
Hvis en igangværende elev og dennes eventuelle praktikvirksomhed ønsker det, kan eleven overgå til de nye grund- og henholdsvis hovedforløb, hvis eleven ellers opfylder de nye adgangskrav til

henholdsvis grund- og hovedforløbet. Skolen skal fastsættes overgangsordninger herfor. Dette
følger af bestemmelsen i stk. 2.
En overgangsordning for en elev, som var fyldt 25 år ved uddannelsens begyndelse, skal respektere reglen i stk. 3 om, at eleven så skal følge reglerne om EUV.

Overgangsordninger fastsat af skolen
For elever, der ønsker at overgå til uddannelsen efter den nye uddannelsesbekendtgørelse, der
træder i kraft den 1. august 2015, foretages en individuel kompetencevurdering af, om eleven opfylder de nye adgangskrav til henholdsvis grund- og hovedforløbet. Vurderingen foretages i et
samarbejde mellem det enkelte team, den pædagogiske uddannelsesleder og skolens vejledningscenter.
Elever, der følger de gamle regler, og som lever op til de nye overgangskrav, kan frem til påbegyndelse af 1. hovedforløb blive overflyttet til nye regler ved anmodning til skolen. Har eleven en uddannelsesaftale, skal der også komme en anmodning fra virksomheden.

Den lokale undervisningsplan (sektion 3)
Generelle krav, rammer og ressourcer
Elevforudsætninger
Grundforløbets første del: Adgangskravene til uddannelserne beskrives i Bekendtgørelse af lov
om erhvervsuddannelser.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210275#id1b74624d-95a8-497e-bf20ff329bde90a7
Grundforløbets anden del: Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet
beskrives i Uddannelsesbekendtgørelserne for de enkelte uddannelser.
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/nyheder-lovgivning-ogreform/uddannelsesbekendtgoerelser
Elevens arbejdstid
Elevens arbejdstid beskrives i kap. 10, § 66 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208956
Stk. 2. Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning, og elevens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet.
Lærerkvalifikationer
Kravene til lærerkvalifikationer kan ses i kap. 3, § 11 og § 12 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208956
Udstyrstyper
Undervisningen gennemføres i henhold til formelle udstyrskrav nævnt i bekendtgørelser og uddannelsesordninger, og som skolen ligeledes er godkendt til.
Lokaletyper
Undervisningen foregår primært i henholdsvis uddannelsens teorilokaler og værksteder. Alle
lokaliteter er indrettede, så de understøtter multimodale læringssituationer.

Visuel oversigt over skoleperiodens opbygning; herunder faglige mål, læringsaktiviteter/projekter og bedømmelser
Oversigt over skoleperiodens placering af fag og faglige mål for Grundforløb 2 – Landbrugsuddannelsen

Fag
Placering i læringsErhvervsfag, grundfag, elementer
bonus og valgfag

Faglige mål

Uddannelsesspecifikke
fag
(20 uger)?

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for dyrepassererhvervet:
Projekt fra jord til trug

1.1. Fodermidler og fodringsmetoder

Projekt anatomi og fysiologi

1.2. Forskellige dyrearters anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav

Projekt reproduktion
og avl

1.3. Sygdomstegn, velfærd og adfærd samt reproduktionsforhold hos husdyrhold

Projekt dyrehold

1.4. Tekniske installationer og maskiner som anvendes ved husdyrhold.

Projekt fra jord til trug

1.5. Tekniske installationer og maskiner som anvendes ved dyrkning af kulturafgrøder.

Projekt fra jord til trug

1.6. Jordbundsforhold og jordbehandlingsmetoder.

Projekt fra jord til trug

1.7. Kulturafgrøders vækstforløb, naturens kredsløb, naturpleje, vækstbetingelser og økologi.

Projekt fra jord til trug

1.8. Stof og stofopbygning, herunder næringsstoffers indvirkning på dyr og planter.

Projekt dyrehold

1.9. Virksomhedskulturer inden for landbrug

Projekt dyrehold

1.10. Almindelige arbejdsfunktioner inden for landbrug, herunder malkning.

Projekt dyrehold

1.11. Arbejdsmiljø i en landbrugsvirksomhed.

Projekt dyrehold

1.12. Økologi og bæredygtighed

Niveau

Formativ evaluering /
Lærende feedback
Dokumentation
(jf. bilag 2 nr.
1010)
Eleven udarbejder dokumentation af forskellige
og relevante processer og produkter, fx temaopgaver, synopsis,
port folie, eller
anden faglig dokumentation. I
dokumentationen
kan indgå et fagligt produkt.
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Summativ
Evaluering /
Karakter
Grundforløbsprøven
(jf. bilag 2 nr.
1010)
Ved afslutningen af undervisningen afholdes en
prøve, grundforløbsprøven.
Opgaven skal
være praktisk
funderet, men
behøver ikke at
bestå af en
praktisk udført
opgave. Prøven
bedømmes bestået/ ikke bestået.

2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber
til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:
2.1. Grundlæggende metoder og redskaber:
Projekt dyrehold

2.1.1. Pasnings- og fodringsmetoder ved husdyrhold

Projekt dyrehold

2.1.2. Metoder til overvågning af dyrevelfærd og sygdom

Projekt fra jord til trug

2.1.3. Dyrkningsmetoder til kulturafgrøder

Projekt fra jord til trug

2.1.4. Metoder til betjening, indstilling og vedligeholdelse af teknisk udstyr og maskiner

Projekt dyrehold

2.1.5. Matematiske metoder til beregninger ved husdyrhold og planteproduktion, herunder anvendelse af regneregler og regnetekniske hjælpemidler, geometri, procent og rentesregning samt grafiske afbildninger

Projekt dyrehold

2.1.6. Arbejdsmiljømæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver

Projekt fra jord til trug

2.1.7. Metoder til informationssøgning
2.2. Eksempler på enkle opgavetyper:

Projekt dyrehold

2.2.1. Daglig fodring, pasning og pleje af husdyr

Projekt fra jord til trug

2.2.2. Etablering og dyrkning af almindelige kulturafgrøder
3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en
plan eller standard:

Projekt dyrehold

3.1. Åbenlyse afvigelser fra dyrs normaladfærd samt observere sygdomstegn i dyreholdet

Projekt fra jord til trug

3.2. Åbenlyse fejl og sikkerhedsmæssige afvigelser på maskiner, redskaber og tekniske installationer
4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

Projekt dyrehold

4.1. forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø,
sikkerhed og kvalitet

Projekt dyrehold

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

4.3. planlægge og udføre en enkel overskuelig arbejdsproces

Projekt dyrehold

4.4. samarbejde med andre om løsning af enkle arbejdsopgaver

Projekt dyrehold

4.5. søge og anvende relevante informationer, procedurebeskrivelser eller vejledninger

Projekt dyrehold

4.6. udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, registreringer o.l.

Projekt dyrehold

4.7. dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser

Projekt dyrehold

4.8. anvende og demonstrere forståelse for almindeligt forekommende faglige udtryk og begreber

Projekt dyrehold

4.9. vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren

Projekt dyrehold

4.10. fungere hensigtsmæssigt i skiftende arbejdssituationer med demonstration af interesse, fleksibilitet, forståelse og ansvarlighed i forhold til det praktiske arbejde

Projekt dyrehold

4.11. deltage aktivt i egne oplæringsprocesser

Grundfag
(4 uger)

F
Biologi

Biologi
(2 uger på F niveau)

Projekt reproduktion
og avl

1. Forklare og anvende enkel biologisk viden i forbindelse med praktisk arbejde i relation til elevens uddannelsesområde og hverdag,

Projekt anatomi og fysiologi

2. udføre simple biologiske undersøgelser eller forsøg, og begrunde dette arbejde med udgangspunkt i grundlæggende biologisk viden eller tankegang

Biologi

3. dokumentere og præsentere sit arbejde vedrørende biologiske emner.
Kernestof
Der vælges tre af følgende emner:
1. Planters anatomi og fysiologi
2. Dyrs anatomi og fysiologi
3. Menneskets anatomi og fysiologi
4. Principper for nedarvning
5. Insekters kendetegn og livscyklus, samt deres
skadelige/gavnlige virkning

Løbende evaluering.

Afsluttende
standpunktsbedømmelse.

Niveau F
Eleven udarbejAfsluttende
der løbende
mundtlig prøve
opgaver, hvor
eleven
skal referere til,
anvende
eller redegøre for
fagets erhvervsfaglige
og faglige emner.
Eleven skal som
dokumentation
udarbejde to
mindre afgrænsede
skriftlige opgaver
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6. Mikroorganismernes kendetegn, samt deres skadelige/gavnlige virkning
7. Økologiske sammenhænge
8. Relevant bioteknologi
Naturfag

Naturfag
(2 uger på F- niveau)

Naturfag

1. Har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare erhvervsfaglige
problemstillinger med naturfagligt indhold,

Naturfag

2. kan foretage enkle beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde,

Naturfag

3. under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget,

Naturfag

4. under vejledning kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

Naturfag

5. under vejledning kan anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede

Naturfag

6. under vejledning kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner.

F

Kernestof

F

Fysik-, kemi- og matematikfaglige beregninger
Energi og energiomsætning
Stoffers opbygning og egenskaber
Kemikalier og sikkerhed
Cellebiologi
Fotosyntese og respiration
Eksperimentelt arbejde.

For eux-forløb er den
vejledende
varighed af
faget 3 uger
på niveau C,
uanset elevens forudgående niveau.

og en
emneopgave.
Opgaverne kan
udarbejdes
af højst to elever
i
fællesskab, og
begge har
ansvar for hele
dokumentationen.
Opgaverne skal
godkendes
af læreren, for at
faget
kan vurderes som
gennemført, og
for at
eleven kan indstilles til
eksamen.
Løbende evaluering.

Afsluttende
standpunktsbedømmelse.

Eleven udarbejder to afsluttende Afsluttende
dokumentationer mundtlig prøve
for naturfaglige
emner. Begge
skal indeholde et
eksperiment, som
skal forklares naturfagligt og relateres
til et erhvervsfagligt område.
Dokumentationen danner
grundlag for den
mundtlige
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prøve hvis prøveform 1 vælges.
Dokumentationen skal godkendes af læreren,
for at eleven kan
deltage i den afsluttende prøve.

Valgfag (§ 32 bek.
1010)
(4 uger)

Valgfagskatalog
1) Støttefag - fag der støtter elevens boglige eller praktiske læring.
2) Bonusfag - fag der giver elever mulighed for at fordybe sig i særlige faglige elementer og
problemstillinger.
3) Grundfag, jf. bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag i erhvervsuddannelserne.

Støttefag
Bonusfag
Grundfag
Certifikatundervisning
Traktorkørekort

Kørekort til minimum traktor

-

Færdselsrelateret førstehjælp
(8 timer)

Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp og førstehjælp ved hjertestop efter Dansk
Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

-

Elementær
brandbekæmpelse

Kompetence svarende til Elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Bevægelse og motion
45 min. pr dag

Integreret i den almindelige undervisning,
samt som valgfag
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Oversigt over skoleperiodens placering af læringselementer – forløbsoversigt

Læringsaktivitet: Grundforløb 2
Landbrugsuddannelsen
20 uger
Uge
1-2
HB intro 2 dage 22?
timer
Klasselærer (21 timer) 1
Traktorkørekort
(21)
Førstehjælp og
brand (11) 11
Vejledningssamtaler
Projekt dyrehold
inkl. bevægelse
100) 6
Projekt anatomi og
fysiologi inkl. bevægelse (40)
Projekt fra jord til
trug inkl. bevægelse (67) 10
Projekt reproduktion og avl inkl. bevægelse (40)
Medicinhåndtering
(12)
Arbejdsmiljø og sikkerhed (12) 6
Naturfag (52)
Biologi (16)
Valgfag (112)
Eksamen (34)
56 / 46

3-4

5-6

7-8

2

2

2

5

10

6

4

14

9 - 10

11 - 12

13 - 14

17 - 18

19 - 20

4

1

2

2

2

3

14

15

15

15

15

2

20
20

15 - 16

20

5
13

7

13
8

13

14

13

5

20

12
6
11

56

15

56

56

18

20

25

6

8
26

56

56

56

56

56

17
34
56

HB intro udgør kun 12t for Dyrepasser og Anlægsgartner???
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Oversigt over skoleperiodens bedømmelser – bedømmelsesoversigt

Læringselementer
Faglige
kompetencer

uge
1–2

3-4

5-6

7-8

9 - 10

11 - 12

13 - 14

15 - 16

17 - 18

19 - 20

Dyrkningsvejledning.

Projekt Jord til
trug

Mundtlig
fremlæggelse
- standpunktsbedømmelse

Projekt Dyrehold
Dissektions
rapport

Projekt Anatomi
fysiologi
Projekt Reproduktion og avl

Emne rapport
Ved udtrækning eksamen.
Vurdering af 2
afgrænsede
skriftelige opgaver og 1
emne opgave.
Ved udtræk
Eksamen.
Vurdering af 2
dokumentationer inkl. Eksperimenter.

Biologi eksamensforberedelse

Naturfag

Traktorkørekort/teori
Færdselsrelateret førstehjælp

Teoriprøve
Førstehjælpsbevis
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Elementær
brandbekæmpelse
Arbejdsmiljø og
sikkerhed – paragraf 26 kursus

Praktisk opgave i brandslukning
Standpunktskarakter bestået/ikke
bestået
Standpunktskarakter bestået/ikke
bestået

Medicinhåndtering

Personlige kompetencer

Samtale

Samtale, klar
til grundforløbsprøve?

(Evt. opsamling på elever
der ”hænger”)

Afsluttende
samtale
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Det uddannelsesspecifikke fag

Uddannelsesspecifikke fag i uddannelse til:

Landmand
Vejledende uddannelsestid:
13 uger med uddannelsesspecifikke fag
De uddannelsesspecifikke fag indeholder 4 projekter:
- Projekt Dyrehold (83 timer)
- Projekt anatomi og fysiologi (37 timer)
- Projekt avl og reproduktion (52 timer)
- Projekt fra jord til trug (71 timer)
- Afsluttende grundforløbsprojekt (28 timer)
Ud over dette er der fem certifikatfag:
- Færdselsrelateret førstehjælp og førstehjælp ved hjertestop (8 timer)
- Elementær brandbekæmpelse (3 timer)
- Traktorkørekort (21 timer)
- (Medicinhåndtering (12 timer, bliver et tvunget valgfag))
- Arbejdsmiljø og sikkerhed - § 26 (12 timer)
Samt:
-

HB intro (10 timer)
Introtur (12 timer)
Praktikpladssøgning (5 timer)
Klasselærertimer (21 timer)
Grundfagseksamen (13 timer)

Der er to grundfag:
- Naturfag (56 timer)
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-

Biologi (16 timer, resten er integreret i projekterne)

Valgfag:
- 4 valgfag (4 x 28 timer) ( Her bliver medicinhåndtering og håndtering et tvunget valgfag)

Fagenes formål og profil
Fagenes formål

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Formålet med fagene er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i
konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge, endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere
arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen.
Eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation.
Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er
genstanden for undervisningen.
Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, og kunne vælge hensigtsmæssige metoder.
Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen.
Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen.
Eleven lærer at forstå og anvende faglig dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring.
Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og
begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger.
Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser.
Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og
alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter.
Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan, og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver.
Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces.

Projekternes profil
Projekt dyrehold:
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Faglige metoder: Forelæsninger, diskussion, opgave løsning, praktiske øvelser, dokumentation og gruppearbejde.
Faglige processer: Indøvning og bearbejdning af viden samt færdighedsindlæring.
Faglige værktøjer og materialer: Værksteder og tilhørende udstyr tilhørende fagretning Landbrug
Projekt anatomi og fysiologi:
Faglige metoder: Forelæsninger, diskussion, opgave løsning, praktiske øvelser, dokumentation og gruppearbejde.
Faglige processer: Indøvning og bearbejdning af viden samt færdighedsindlæring
Faglige værktøjer og materialer: Værksteder og tilhørende udstyr tilhørende fagretning Landbrug

Projekt avl og reproduktion:
Faglige metoder: Forelæsninger, diskussion, opgave løsning, praktiske øvelser, dokumentation og gruppearbejde.
Faglig processer: Indøvning og bearbejdning af viden samt færdighedsindlæring
Faglig værktøjer og materialer: Værksteder og tilhørende udstyr tilhørende fagretning Landbrug.

Projekt fra jord til trug:
Faglige metoder: Forelæsninger, diskussion, opgave løsning, praktiske øvelser, dokumentation og gruppearbejde.
Faglige processer: Indøvning og bearbejdning af viden samt færdighedsindlæring
Faglige værktøjer og materialer: Værksteder og tilhørende udstyr tilhørende fagretning Landbrug.
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Afsluttende projekt:
Faglige metoder: Oplæg om emner, vejledning, selvstændigt arbejde
Faglige processer: Opsamling af viden, bearbejdning af viden samt færdighedsindlæring
Faglige værktøjer: Værksteder og tilhørende udstyr tilhørende fagretning Landbrug.

HB-intro, intro tur og klasselærertimer:
Introdag og introtur:
Faglige metoder: Forelæsning, diskussion, instruktion og praktiske øvelser
Faglige processer: Indøvning og bearbejdning af viden samt færdighedsindlæring
Faglige værktøjer og materialer: Uddannelsens indhold og forløb, HANSENBERG Organia, fraværssystemet og fraværsregler, ordensregler, elevplan, fronter mm. og socialt samvær.
Klasselærertimer:
Faglige metoder: Undervisning, praktisk instruktion, praktisk træning, bevægelses- og samarbejdsøvelser samt individuelle øvelser.
Faglige processer: eleven skal arbejde anvendelsesorienteret inden for samtlige områder
Faglige værktøjer: egne computer eller skolens computer, skolens informationsmaterialer om fravær, fraværssystemet og sygemelding, ordensregler,
eksamensregler og biblioteksregler.

Certifikatfag:
-

Færdselsrelateret førstehjælp og førstehjælp ved hjertestop
Elementær brandbekæmpelse
Traktorkørekort
Medicinhåndtering
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-

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Certifikat til hvert fag udstedes, når faget er bestået.

Faglige mål og fagligt indhold
Faglige mål
Eleven har grundlæggende viden på følgende områder inden for Landbrug:
1.1. Fodermidler og fodringsmetoder
1.2. Forskellige produktionsdyrs anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav
1.3. Sygdomstegn, velfærd og adfærd samt reproduktionsforhold hos husdyr
1.4. Tekniske installationer og maskiner som anvendes ved husdyrhold
1.5. Tekniske installationer og maskiner som anvendes ved dyrkning af kulturafgrøder
1.6. Jordbundsforhold og jordbehandlingsmetoder
1.7. Kulturafgrøders vækstforløb, naturens kredsløb, naturpleje, vækstbetingelser og økologi
1.8. Stof og stofopbygning, herunder næringsstoffers indvirkning på dyr og planter
1.9. Virksomhedskulturer inden for landbrug
1.10. Almindelige arbejdsfunktioner inden for landbrug, herunder malkning
1.11. Arbejdsmiljø i en landbrugsvirksomhed
1.12. Økologi og bæredygtighed
Eleven har færdigheder i an anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante
forskrifter:
2.1.1. Pasnings- og fodringsmetoder ved husdyrhold
2.1.2. Metoder til overvågning af dyrevelfærd og sygdom
2.1.3. Dyrkningsmetoder til kulturafgrøder
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2.1.4. Metoder til betjening, indstilling og vedligeholdelse af teknisk udstyr og maskiner
2.1.5. Matematiske metoder til beregninger i husdyrhold og planteproduktion, herunder anvendelse af regneregler og regnetekniske hjælpemidler,
geometri, procent og rentesregning samt grafiske afbildninger
2.1.6. Arbejdsmiljømæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver
2.1.7. Metoder til informationssøgning
Eleven har færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard:
3.1. Åbenlyse afvigelser fra dyrs normaladfærd samt observere sygdomstegn i dyreholdet
3.2. Åbenlyse fejl og sikkerhedsmæssige afvigelser på maskiner, redskaber og tekniske installationer
Eleven har kompetence til at kunne:
4.1. forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet
4.2. vælge, begrunde og praktisk anvende de grundlæggende faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation
4.3. planlægge og udføre en enkel overskuelig arbejdsproces
4.4. samarbejde med andre om løsning af enkle arbejdsopgaver
4.5. søge og anvende relevante informationer, procedurebeskrivelser eller vejledninger
4.6. udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, registreringer o.l.
4.7. dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser
4.8. anvende og demonstrere forståelse for almindeligt forekommende faglige udtryk og begreber,
4.9. vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren
4.10. fungere hensigtsmæssigt i skiftende arbejdssituationer med demonstration af interesse, fleksibilitet, forståelse og ansvarlighed i forhold til det
praktiske arbejde
4.11. deltage aktivt i egne oplæringsprocesser

Certifikater, eleven skal gennem undervisning i disse fag have opnået:
-

Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1 september 2014.
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014
Kørekort, mindst til traktor
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-

Kompetencer i håndtering af medicin og indgivelse af lægemidler til produktionsdyr, jf. gældende regler om dyreejers anvendelse af lægemidler.
Viden og kendskab til arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, jf. gældende regler om
foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Fagligt indhold
Projekt dyrehold:
Her opnås et kendskab til de forskellige produktionsdyr, forskellige måder mht. opstaldning af dyr, samt forskellige barrierer og klassifikationer der
bruges for at bl.a. at regulere dyrenes sundhed og smittebeskyttelse, klimastyring og den bagvedliggende lovgivning. Derudover opnås kendskab til
miljøpåvirkninger såvel internt som eksternt. Der opnås ligeledes kendskab til dyreadfærd og dyrevelfærd, hvordan vi med miljøberigelse kan være
med til at forbedre dyrenes velfærd og støtte dyrene til en naturlig adfærd. Der arbejdes med håndtering og sikkerhed, samt den daglige fodring og
pasning af forskellige produktionsdyr.

Projekt anatomi og fysiologi:
Her opnås kendskab til kroppens opbygning og funktion både ved dyr og mennesker.
Projekt avl og reproduktion:
Her opnås et kendskab til forskellige avlsmetoder, herunder også kunstig og naturlig befrugtning. Desuden opnås der kendskab til forskellige husdyrs
brunst cyklus og de hormoner der styrer cyklus, samt deres kønsorganer og deres funktioner. Der arbejdes ligeledes med befrugtning, drægtighed og
fødsel samt de hormoner, der spiller ind. Der opnås kendskab til fødselshjælp, råmælkens betydning og de typiske sygdomme ved nyfødte. Samt
genetik og mangfoldighed.
Projekt fra jord til trug:
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Her opnås et kendskab til landskabsdannelsen og forskellige jordtyper, blandt andet også deres evne til at holde på vand og næringsstoffer. Der opnås
viden om forskellige kulturplanters opbygning, næringsstofbehov, spiring, vækstbetingelser og formering. Herunder opnås også kendskab til foderproduktion bl.a. tidspunkt for høst, høstteknikker samt lagring og opbevaring af fodermidler.

HB-intro, introtur og klasselærertimer:
Intro-dage
Emner:
1. Uddannelsens fag, længde og placering på uddannelsen
2. Relevante arbejdsmarkedsmæssige forhold
3. Informationer omkring fravær, valgfag, ordensregler og andre informationer omkring uddannelsen
4. Uddannelser og værksteder, besætninger og lokaler på Organia
Opgaver:
Eleven skal på skolens elektroniske fraværssystem kunne meddele fravær og årsag til fravær
Elevens læring:
At få forståelse for eget ikke godkendt fravær fra skolegang og undervisning og at få værktøjer til at rette op på dette
At få en forståelse for eventuelle samarbejdsvanskeligheder i gruppe- og klassesammenhæng og få værktøjer til at løse disse
Selv indhente informationer og data vedrørende uddannelsen, uddannelsens fag, længde og placering
Selv indhente og vurdere informationer om relevante arbejdsmarkedsforhold
Være opmærksom på egne forhold i forhold til uddannelsen som f.eks. fravær, indlæringsvanskeligheder eller samarbejdsproblemer.

Tilrettelæggelse
Didaktiske principper
Undervisningen tager udgangspunkt i landbrugsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte
uddannelse. Undervisningens bærende element er faglige cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det
støtter elevens målopfyldelse.
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger.
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Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen
tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen støtter elevens indlæring på tværs af
fag, og understøtter elevens faglige nysgerrighed.
Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet.

Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale
medier og værktøjer inddrages systematisk.
Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring.

Samspil med andre fag
Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i fag og projekter
Projekt dyrehold:
Didaktiske principper: Undervisningen differentieres i forhold til den enkelte elevs faglige udgangspunkt og erfaring. Der arbejdes med teoretiske
viden, som understøttes af praktiske opgaver.
Arbejdsformer: Der indgår både gruppearbejde og selvstændige opgaver, opgaverne kan både være teoretiske og praktiske.
Samspil med de øvrige fag: Projektet giver en grundlæggende viden i det at arbejde med dyr, så eleverne har opnået denne viden før de næste projekter.
Projekt anatomi og fysiologi:
Didaktiske principper: Undervisningen differentieres i forhold til den enkelte elevs faglige udgangspunkt og erfaring. Der arbejdes med teoretiske
viden, som understøttes af praktiske opgaver.
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Arbejdsformer: Der indgår både gruppearbejde og selvstændige opgaver, og opgaverne kan både være teoretiske og praktiske.
Samspil med de øvrige fag: Projektet skemalægges således, at eleverne er op startet på Projekt dyrehold, og derfor har en grundlæggende viden i at
arbejde med dyr.
Projekt avl og reproduktion:
Didaktiske principper: Undervisningen differentieres i forhold til den enkelte elevs faglige udgangspunkt og erfaring. Der arbejdes både med teoretiske viden, som understøttes af praktiske opgaver.
Arbejdsformer: Der indgår både gruppearbejde og selvstændige opgaver, og opgaverne kan både være teoretiske og praktiske.
Samspil med de øvrige fag: Projektet skemalægges således at eleverne er op startet på Projekt dyrehold, og derfor har en grundlæggende viden i at
arbejde med dyr.
Projekt fra jord til trug:
Didaktiske principper: Undervisningen differentieres i forhold til den enkelte elevs faglige udgangspunkt og erfaring. Der arbejdes både med teoretiske
viden der understøttes af praktiske opgaver.
Arbejdsformer: Der indgår både gruppearbejde og selvstændige opgaver, opgaverne kan både være teoretiske og praktiske.
Samspil med de øvrige fag: Giver eleverne en viden om maskiner, planter og foderproduktion, som relaterer sig til dyrehold

HB-intro, introtur og klasselærertimer:
Arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde ved pc.
Samspil med de øvrige fag: HB-intro og introtur ligger de i første 14 dage af grundforløbet. Klasselærertimerne fordeles hensigtsmæssigt over hele
20-ugers perioden.

44

Dokumentation
Krav til elevens dokumentation
Projekt dyrehold:
Projektet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse, hvor eleven efterfølgende har mulighed for at få formativ feedback. Ud fra fremlæggelsen gives en
karakter efter 7-trinsskalaen.
Projekt anatomi og fysiologi:
Projektet afsluttes med dissektionsrapport, hvor eleven efterfølgende har mulighed for at få formativ feedback. Ud fra rapporten gives en karakter
efter 7-trinsskalaen.
Projekt avl og reproduktion:
Projektet afsluttes med en rapport om avl og reproduktion, hvor eleven efterfølgende har mulighed for at få formativ feedback. Ud fra rapporten gives
en karakter efter 7-trinsskalaen.
Projekt fra jord til trug:
Projektet afsluttes med en rapport omhandlende dyrkning, høstning og opbevaring af en afgrøde, hvor eleven efterfølgende har mulighed for at få
formativ feedback. Ud fra rapporten gives en karakter efter 7-trinsskalaen.
HB-intro, introtur og klasselærertimer:
Der er ingen krav til dokumentation i disse timer.
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Evaluering og bedømmelse
Løbende evaluering
Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne
opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens
aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål.

Afsluttende standpunktsbedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen af hvert projekt. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål.

Afsluttende prøve
Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er
fastsat for den pågældende uddannelse i medfør af § 3, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen.
Opgaven skal være praktisk funderet, men behøver ikke at bestå af en praktisk udført opgave. Prøven bedømmes bestået/ ikke bestået. Dette gøres ud
fra 7-trinsskalaen.
Eleven må anvende bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har
adgang til under prøven.
Skolens fastsætter prøvens varighed efter reglerne i hovedbekendtgørelsen.
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Eksaminationsgrundlag
Den konkrete eksaminationsgrundlag:
Eleven vælger selv emner og produkt, der udarbejdes ud fra projektkontrakten, som udarbejdes og afleveres ved opstart af projektet. Der skal vælges
3 emner ved dyr, 2 emner ved planter og 1 emne ved maskiner og teknik, ud fra disse emner skal eleven vise en sammenhæng mellem emnerne, samt
hvordan de påvirker hinanden.
Væsentlige mål der kan arbejdes med:
Eleven kan demonstrere grundlæggende viden på følgende områder:
-

Fodermidler og fodringsmetoder
Forskellige husdyrarters anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav
Sygdomstegn, velfærd og adfærd samt reproduktionsforhold hos dyr
Tekniske installationer og maskiner som anvendes ved dyrehold
Maskiner og teknik som anvendes ved dyrkning af foderafgrøder
Foderafgrøders vækstforløb, naturens kredsløb, vækstbetingelser og økologi
Stof og stofopbygning, herunder næringsstoffernes indvirkning på dyr og planter
Almindelige arbejdsfunktioner inden for hold af landbrugsdyr og planter
Arbejdsmiljø i virksomheder med dyrehold

Eleven kan vise der er opnået kompetencer på grundlæggende niveau til at kunne
-

Vælge, begrunde og praktisk anvende de grundlæggende faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssig i en given situation
Planlægge og udføre en enkel overskuelig arbejdsproces
Søge og anvende relevant informationer, procedurebeskrivelser eller vejledninger
Udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, registreringer o.l.
Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser
Forstå og anvende almindeligt forekommende faglige udtryk og begreber
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Eleven kan udvise færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard:
- Åbenlyse afvigelser fra dyrs normaladfærd samt observere sygdomstegn i dyreholdet
- Åbenlyse fejl og sikkerhedsmæssige afvigelser på maskiner, redskaber og tekniske installationer.

Bedømmelsesgrundlag
Det er den mundtlige fremstilling samt et selvvalgt produkt, der ligger til grund for bedømmelse.
Produktet skal give mening i forhold til emnerne, - dette kan være en planche, en model af et anlæg eller en elektronisk fremstilling af emnerne mm.
Eksamen kan foregå i teorilokale eller i et af værkstederne/staldene. Produktet og den mundtlige eksamination bedømmes som en samlet præstation.

Bedømmelseskriterier
Eleven skal illustrere en viden og en forståelse for det at arbejde med landbrugsdyr, samt en forståelse for hvordan tingene påvirker hinanden, så
eleven synliggør sin viden og færdigheder til at arbejde som landmand både inden for produktionsdyr og planteavl på en forsvarlig måde, både for
dyr og mennesker.
Det vurderes som uacceptable væsentlige mangler, hvis der ikke illustreres en forståelse og indsigt i det valgte dyr og plante, så der vil være en velfærdsrisiko for dyrene pga. ukorrekt hold, pleje eller håndtering, eller at sikkerheden både for mennesker og dyr ikke er sikret.
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Grundfag – Naturfag, niveau F

Naturfag niveau F
Elevrettet beskrivelse
I Naturfag får man kendskab til naturfaglige begreber og modeller, så man kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold.
Der vil blive foretaget enkle beregninger inden for fysik-, kemi- og matematikfaglige områder. Der arbejdes med forskellige stoffers opbygning og
egenskaber, energi og energiomsætning, kemikalier og sikkerhed, cellebiologi, fotosyntese og respiration. Der arbejdes under vejledning eksperimentelt og på en sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier. Under vejledning arbejdes der med naturfaglige informationer fra forskellige informationskilde og så læres der med at dokumentere og formidle resultater af sit arbejde inden for de naturfaglige emner.

Varighed
2 uger, 56 timer.

Elevens arbejdstid
56 timer svarende til 2 uger. Hjemme arbejde svarende til en ugentlig arbejdstid på 37 timer må påregnes.

Elevforudsætninger
Eleven har bestået 9. klasses afgangsprøve i dansk og matematik med et karaktergennemsnit på 02. for hvert fag.
Eleven skal medbringe sikkerhedsforsvarligt tøj og fodtøj til det enkelte værksted.
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Kompetencevurdering
Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen.
De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan i Elevplan.
Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af:
• Tidligere gennemført forløb
• Anden uddannelse
• Vurdering af reelle kompetencer
• Særlige behov
Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis:
• Fritagelse for eksamen og/eller for undervisning
• Praktikophold i virksomheder
• Mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag
• Fag på højere niveau
• Særlig støtte.
Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning.
Der gennemføres tre forskellige modeller for kompetencevurdering i forhold til tre elevgrupper:
Elever, som alene har skolebaggrund: Eleven vurderes ved en samtale, og der gives primært godskrivning på baggrund af dokumentation for opnåede kompetencer. Behov for særlig støtte afdækkes ved samtalen.
Elever, som har nogen praktisk erfaring fra fritidsjob eller kortere jobforløb, og som efter samtalen formodes at kunne godskrives for dele af uddannelsen. Efter den indledende samtale gennemfører eleven grundforløbets første aktivitet, og lærerne vurderer derefter, om der skal afkortes i forløbet. Forløbet er beskrevet som læringsaktivitet i Elevplan.
Elever med meget erfaring, særligt voksne elever, hvor det efter samtalen formodes, at de kan godskrives for store dele af uddannelsen. Ansøgeren
afprøves i et særligt forløb, der indeholder alle dele af uddannelsens indhold, og vurderes i forhold til uddannelsens samlede kompetencer. Derefter
udarbejdes en uddannelsesplan for hele forløbet, og det faglige udvalg ansøges om afkortelse af forløbet.
Kompetencevurderingsforløbet er beskrevet som læringsaktivitet i Elevplan.
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Læringselementer

•
•
•
•
•
•

Eleven:
har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold.
kan foretage enkle beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde
kan under vejledning arbejde eksperimentelt med faget
kan under vejledning arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier
kan under vejledning anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede.
kan under vejledning dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner.

Kernestof
• Fysik-, kemi- og matematikfaglige beregninger
• Energi og energiomsætning
• Stoffers opbygning og egenskaber
• Kemikalier og sikkerhed
• Cellebiologi
• Fotosyntese og respiration
• Eksperimentelt arbejde

Læringsmiljø
Læringsaktiviteten gennemføres som et projektforløb tilrettelagt af din lærer og dig selv, og vil være en vekselvirkning mellem praktik- og studiemiljø afvekslende med lærerstyret undervisning efter behov.
Lærerrolle
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge din (og din gruppes) arbejde.
Læreren vil give dig oplæg til de forskellige læringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen.
Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan.
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Elevrolle
Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra den givne procesplan og er ansvarlig for, at denne overholdes. Eventuelle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art).
Sikkerhed
For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser på øvelsesområdet
udenfor kunne arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes.
Krav til produkt og proces
Undervejs i forløbet vil der være krav til aflevering af forskellige delrapporter eller opgaveløsninger.
Ved afslutningen af læringsaktiviteten skal du aflevere to dokumentationer med et eksperiment, som skal forklares naturfagligt og relateres erhvervsfagligt.

Undervisningsmaterialer
Teorilokaler og værksteder/stalde samt tilhørende udstyr, bøger og andre informationer, samt opgaver og øvelsesvejledninger.

Bedømmelser
Evaluering
Faglige kompetencer:
Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte læringselementer. Til bedømmelsen skal du udføre to teoretiske dokumentationer - begge indeholdende et eksperiment, som skal forklares naturfagligt og relateres til det
erhvervsfaglige område.
I evalueringen vil der indgå:
De faglige emner i læringselementet, hvordan du anvender udstyr/værktøj, finder data og anvender disse.
Hvordan du gennemfører opgaverne i forhold til sikkerhed for dig selv, andre personer og udstyret.
Dine dokumentationsopgaver danner grundlag for en mundtlige eksamen og skal godkende af læreren.
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en karakter efter 7-trins-skalaen.
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Personlige kompetencer:
Dine personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til, hvordan du fungerer i de forskellige undervisningssituationer, og der vil blive evalueret
i forhold til kompetencer, der er væsentlige for at kunne fungere på en arbejdsplads.
I evalueringen vil indgå:
Dine evner til at samarbejde, herunder kommunikationsevne (kommunikationsspil).
Dine evner og lyst til at tage ansvar og vise initiativ til at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer.
Dine evner til at overholde aftaler og tid.

Systematisk feedback
Alle elever får en første, en anden og en tredje individuel samtale under skoleperioden (jf. oversigt over skoleperiodens bedømmelser – standardskabelon).
Evaluering og feedback / Summativ
Jævnfør plan for læreren/lærerteamet, som fortæller, hvornår eleverne bliver evalueret, hvad de evalueres i forhold til, hvordan evalueringen foregår
(= oversigt over skoleperiodens bedømmelser – standardskabelon)
Evaluering og feedback / Formativ
Læreren og lærerteamet arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på opgaven/produktet, processen og elevernes selvregulering ift. egne
læreprocesser.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Underviseren skal være godkendt af skolen til at undervise i naturfag. Underviseren bør have linjefag i naturfag eller være biolog eller lignende.
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Udstyrstype:
Laboratorium med mikroskoper, præparater, relevant øvelsesudstyr til tørstof-, aske-, vand- og luftanalyse, generelt måleudstyr som vægte, termometre mm. Adgang til samtlige af skolens stalde, foder og biblioteket. Adgang til tidssvarende IT udstyr.
Lokaletype:
Jordlaboratoriet, teorilokaler og værksteder med adgang til IT udstyr tilhørende fagretningen Landbrug. Grupperum/arbejdsrum, IT rum.
Deltagere min. / max.:
Maks ét hold pr. lærer

Grundfag – Biologi (eksamens opsamling)

Biologi - eksamens opsamling
Elevrettet beskrivelse
Eksamens opsamling er et projekt, hvor der vil blive tydelig gjort, hvad der skal til fra de forskellige projekter i GF 2 - fagretning Landbrug for at
blive indstillet til biologi eksamen.

Varighed
0,6 uge, 16 timer
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Elevens arbejdstid
16 timer svarende til 0,6 uge

Elevforudsætninger
Kompetencevurdering
Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen.
De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan i Elevplan.
Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af:
• Tidligere gennemført forløb
• Anden uddannelse
• Vurdering af reelle kompetencer
• Særlige behov
Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis:
• Fritagelse for eksamen og/eller for undervisning
• Praktikophold i virksomheder
• Mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag
• Fag på højere niveau
• Særlig støtte.
Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af
valgfri undervisning.
Der gennemføres tre forskellige modeller for kompetencevurdering i forhold til tre elevgrupper:
Elever, som alene har skolebaggrund: Eleven vurderes ved en samtale, og der gives primært godskrivning på baggrund af dokumentation for
opnåede kompetencer. Behov for særlig støtte afdækkes ved samtalen.
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Elever, som har nogen praktisk erfaring fra fritidsjob eller kortere jobforløb, og som efter samtalen formodes at kunne godskrives for dele af
uddannelsen. Efter den indledende samtale gennemfører eleven grundforløbets første aktivitet, og lærerne vurderer derefter, om der skal afkortes i
forløbet. Forløbet er beskrevet som læringsaktivitet i Elevplan.
Elever med meget erfaring, særligt voksne elever, hvor det efter samtalen formodes, at de kan godskrives for store dele af uddannelsen. Ansøgeren
afprøves i et særligt forløb, der indeholder alle dele af uddannelsens indhold, og vurderes i forhold til uddannelsens samlede kompetencer. Derefter
udarbejdes en uddannelsesplan for hele forløbet, og det faglige udvalg ansøges om afkortelse af forløbet.
Kompetencevurderingsforløbet er beskrevet som læringsaktivitet i Elevplan.

Læringselementer

•
•
•

Eleven kan:
forklare og anvende enkel biologisk viden i forbindelse med praktisk arbejde i relation til elevens uddannelsesområde og hverdag,
udføre simple biologiske undersøgelser eller forsøg og begrunde dette arbejde med udgangspunkt i grundlæggende biologisk viden eller
tankegang
dokumentere og præsentere sit arbejde vedrørende biologiske emner.

Kernestof, der vælges tre af følgende emner:
• Planters anatomi og fysiologi
• Dyrs anatomi og fysiologi
• Menneskets anatomi og fysiologi
• Principper for nedarvning
• Insekters kendetegn og livscyklus, samt deres skadelige/gavnlige virkning
• Mikroorganismernes kendetegn, samt deres skadelige/gavnlige virkning
• Økologiske sammenhænge
• Relevant bioteknologi

Læringsmiljø
Lærerrolle
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Din lærer vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge din (og din gruppes) arbejde. Læreren vil give dig oplæg til de
forskellige læringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan.
Elevrolle
Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra den givne procesplan og er ansvarlig for, at denne overholdes. Eventuelle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art).
Sikkerhed
For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser på øvelsesområdet
udenfor kunne arbejde sikkerhedsmæssig forsvarligt med det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes.

Undervisningsmaterialer
Teori- og værkstedslokaler tilhørende fagretningen Landbrug

Bedømmelser
Dette fag er et opsamlingsfag for elever som skal indstilles til eksamen i biologi F på fagretningen landbrug, og derfor er der ingen standpunktskarakter.

Systematisk feedback
Alle elever får en første, en anden og en tredje individuel samtale under skoleperioden (jf. oversigt over skoleperiodens bedømmelser – standardskabelon).
Evaluering og feedback / Summativ
Jævnfør plan for læreren/lærerteamet, som fortæller, hvornår eleverne bliver evalueret, hvad de evalueres i forhold til, hvordan evalueringen foregår
(= oversigt over skoleperiodens bedømmelser – standardskabelon)
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Evaluering og feedback / Formativ
Læreren og lærerteamet arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på opgaven/produktet, processen og elevernes selvregulering ift. egne
læreprocesser.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer skal have det nødvendige kendskab til biologi, som er anvendt i forbindelse med undervisning i projekterne GF 2 i fagretningen Landbrug.

Udstyrstype:
Udstyr tilhørende de forskellige værksteder, stalde og laboratorier

Lokaletype:
Teorilokale, værksteder og laboratorier

Deltagere min. / max.:
Max et hold pr lærer
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Titel – Kørekort til kategori T/M

Kørekort til kategori T/M
Elevrettet beskrivelse
Du skal bestå kørekort til kategori T/M (traktorkørekort) i henhold til kørekortbekendtgørelsen

Varighed
Teori 21 Timers kursus, kørsel min. 12 timer plus praktisk prøve

Elevens arbejdstid
21 timer svarende til 0,8 uge. Hjemmearbejde må påregnes op til det, der svarer til en 37 timers arbejdsuge.

Elevforudsætninger
Du kan starte 6 mdr. før du fylder 16 år. Bestået færdselsrelateret førstehjælp.
Kompetencevurdering
Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen.
De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan i Elevplan.
Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af:
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•
•
•
•

Tidligere gennemført forløb
Anden uddannelse
Vurdering af reelle kompetencer
Særlige behov

Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis:
• Fritagelse for eksamen og/eller for undervisning
• Praktikophold i virksomheder
• Mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag
• Fag på højere niveau
• Særlig støtte.
Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af
valgfri undervisning.
Der gennemføres tre forskellige modeller for kompetencevurdering i forhold til tre elevgrupper:
Elever, som alene har skolebaggrund: Eleven vurderes ved en samtale, og der gives primært godskrivning på baggrund af dokumentation for
opnåede kompetencer. Behov for særlig støtte afdækkes ved samtalen.
Elever, som har nogen praktisk erfaring fra fritidsjob eller kortere jobforløb, og som efter samtalen formodes at kunne godskrives for dele af
uddannelsen. Efter den indledende samtale gennemfører eleven grundforløbets første aktivitet, og lærerne vurderer derefter, om der skal afkortes i
forløbet. Forløbet er beskrevet som læringsaktivitet i Elevplan.
Elever med meget erfaring, særligt voksne elever, hvor det efter samtalen formodes, at de kan godskrives for store dele af uddannelsen. Ansøgeren
afprøves i et særligt forløb, der indeholder alle dele af uddannelsens indhold, og vurderes i forhold til uddannelsens samlede kompetencer. Derefter
udarbejdes en uddannelsesplan for hele forløbet, og det faglige udvalg ansøges om afkortelse af forløbet.
Kompetencevurderingsforløbet er beskrevet som læringsaktivitet i Elevplan.

Læringselementer
-

Eleven har erhvervet kørekort til kategori T/M, traktorkørekort.
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Læringsmiljø
Læringsaktiviteten gennemføres som Lærerstyret undervisning vekslende med teori og praktisk kørsel.
Lærerrolle
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge din (og din gruppes) arbejde. Læreren vil give dig oplæg til de
forskellige læringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan.
Elevrolle
Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra den givne procesplan og er ansvarlig for, at denne overholdes.
Eventuelle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art).
Sikkerhed
For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser på øvelsesområdet
udenfor kunne arbejde sikkerhedsmæssig forsvarligt med det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes.

Undervisningsmaterialer
Dias fra DKU beregnet til undervisning i færdselsteori, PC, Plancher med færdselstavler og køretøjers bremsesystem og lygter.
Kørslen finder sted i traktor med vogn.

Bedømmelser
En køreprøve, bestående af en mundtlig teoriprøve og en praktisk køreprøve skal bestås.
Evaluering
Faglige kompetencer:
Dine faglige kompetencer vil ved en mundtlig teoriprøve blive vurderet af en af politiet udsendt prøvesagkyndig.
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Prøverne vil blive bedømt bestået/ikke bestået

Systematisk feedback
Alle elever får en første, en anden og en tredje individuel samtale under skoleperioden (jf. oversigt over skoleperiodens bedømmelser – standardskabelon).
Evaluering og feedback / Summativ
Jævnfør plan for læreren/lærerteamet, som fortæller, hvornår eleverne bliver evalueret, hvad de evalueres i forhold til, hvordan evalueringen foregår
(= oversigt over skoleperiodens bedømmelser – standardskabelon)
Evaluering og feedback / Formativ
Læreren og lærerteamet arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på opgaven/produktet, processen og elevernes selvregulering ift. egne
læreprocesser.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Faglæreren er godkendt kørelærer med en faglig og pædagogisk uddannelse.

Udstyrstype:
Dias fra DKU beregnet til undervisning i færdselsteori, PC, Plancher med færdselstavler og køretøjers bremsesystem og lygter.
Kørslen finder sted i traktor med vogn.

62

Lokaletype:
Alm. undervisningslokaler med fremviser og tavle, kridt eller whiteboard

Deltagere min. / max.:
Maks 1 hold pr. lærer.

Budget:
Skolen skal betale kr. 600,- i prøvegebyr til staten til 1. køreprøve, herefter er det eleven, som selv betaler evt. efterfølgende køreprøvegebyrer til
staten.
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Titel – Certifikatundervisning/bevis - Førstehjælp

Færdselsrelateret førstehjælp og førstehjælp ved hjertestop
Elevrettet beskrivelse
Du lærer at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop, du lærer at give basal genoplivning til en bevidstløs person
uden normal vejrtrækning både med og uden hjertestarter (AED). Du lærer at bruge ABC-principperne, samt udføre relevant livreddende førstehjælp
til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik- og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade hvor bil, MC eller traktor er involveret. Du lærer at
handle ved færdselsrelaterede bil-, MC-ulykker, der umiddelbart er livstruende eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, og yde relevant
førstehjælp, til såvel lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale.

Varighed
4 timer til færdselsrelateret førstehjælp
4 timer til førstehjælp ved hjertestop

Elevens arbejdstid
8 timer svarende til 0,3 uge. Hjemmearbejde må påregnes svarende til en 37 timers arbejdsuge.
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Elevforudsætninger
Eleven har som minimum bestået 9. klasse afgangsprøve i dansk og matematik, med et karaktergennemsnit på 02.
Eleven skal medbringe sikkerhedsmæssigforsvarligt tøj og fodtøj, som lever op til kravende i de enkle værksteder.
Kompetencevurdering
Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen.
De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan.
Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af:
• Tidligere gennemført forløb
• Anden uddannelse
• Vurdering af reelle kompetencer
• Særlige behov
Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis:
• Fritagelse for eksamen og/eller for undervisning
• Praktikophold i virksomheder
• Mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag
• Fag på højere niveau
• Særlig støtte.
Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning.
Der gennemføres tre forskellige modeller for kompetencevurdering i forhold til tre elevgrupper:
Elever, som alene har skolebaggrund: Eleven vurderes ved en samtale, og der gives primært godskrivning på baggrund af dokumentation for opnåede kompetencer. Behov for særlig støtte afdækkes ved samtalen.
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Elever, som har nogen praktisk erfaring fra fritidsjob eller kortere jobforløb, og som efter samtalen formodes at kunne godskrives for dele af uddannelsen. Efter den indledende samtale gennemfører eleven grundforløbets første aktivitet, og lærerne vurderer derefter, om der skal afkortes i forløbet. Forløbet er beskrevet som læringsaktivitet i Elevplan.
Elever med meget erfaring, særligt voksne elever, hvor det efter samtalen formodes, at de kan godskrives for store dele af uddannelsen. Ansøgeren
afprøves i et særligt forløb, der indeholder alle dele af uddannelsens indhold, og vurderes i forhold til uddannelsens samlede kompetencer. Derefter
udarbejdes en uddannelsesplan for hele forløbet, og det faglige udvalg ansøges om afkortelse af forløbet.
Kompetencevurderingsforløbet er beskrevet som læringsaktivitet i Elevplan.

Læringselementer

Førstehjælp ved hjertestop:
Eleven kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.
Eleven kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED)
Færdselsrelateret førstehjælp:
Eleven kan handle ud fra førstehjælps hovedpunkter og ABC-principperne, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med typiske trafik- og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade hvor bil, MC eller traktor er involveret.
Eleven kan handle ved færdselsrelaterede bil-, MC-ulykker der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, og yde
relevant førstehjælp, til såvel lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale.
Eleven kan overskue, hvor der kan påstå farlige situationer ved kørsel med bil, MC og traktor.
Eleven har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forbyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i
trafikken.

Læringsmiljø
Læringsaktiviteten som et praksisnært kursusforløb tilrettelagt af din lærer med et minimum af teori. Når teori anvendes, lægges der direkte op til
førstehjælpsfaglige handlinger.
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Lærerrolle
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder. Læreren vil give dig oplæg til de forskellige læringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen.
Elevrolle
Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra den givne procesplan, og er ansvarlig for, at denne overholdes. Eventuelle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art).
Sikkerhed
For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser på øvelsesområdet
udenfor kunne arbejde sikkerhedsmæssig forsvarligt med det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes.
Undervisningsmaterialer
Røde kors’ førstehjælpsbog, genoplivningsdukke, forbindingsmateriale, hjertestarter, bil og cykel.

Bedømmelser
Evaluering og dokumentation
Faglige kompetencer:
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer sker på baggrund af udførelse af praktiske øvelser. Bedømmelsen er BE / IB
Personlige kompetencer:
Dine personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til, hvordan du fungerer i de forskellige praktiske øvelser
Dokumentation
Er de praktiske øvelser
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Systematisk feedback
Evaluering og feedback / Formativ
Læreren arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på de praktiske øvelser og processen, samt elevernes selvregulering ift. egne læreprocesser.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Uddannet førstehjælpsinstruktør registreret hos Dansk Førstehjælpsråd.

Udstyrstype:
AV-udstyr, genoplivningsdukker, masker, hjertestartertræner med træningselektroder, bil, cykel, ikke nødvendigvis funktionsdygtige, og forbindingsmateriale til øvelser.

Lokaletype:
Teorilokale med plads til øvelser, P-areal/vej til øvelse med bil og cykel.
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Deltagere min. / max.:
Maks 16 deltagere pr. hold, maks. 4 personer pr. træningsdukke og maks. 6 personer pr. hjertestartertrænere (AED)

Budget:
-
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Titel – Certifikatundervisning/bevis – Elementær brandbekæmpelse

Elementær brandbekæmpelse
Elevrettet beskrivelse
Du skal lære, hvordan du forholder dig ved brand.

Varighed
0,1 uge svarende til 3 timer

Elevens arbejdstid
3 timer svarende til 0,1 uge. Hjemmearbejde må forventes svarende til en 37 timers arbejdsuge.

Elevforudsætninger
Eleven har som minimum bestået 9. klasse afgangsprøve i dansk og matematik, med et karaktergennemsnit på 02.
Eleven skal medbringe sikkerhedsmæssigforsvarlig tøj og fodtøj, som lever op til kravende i de enkle værksteder.
Kompetencevurdering
Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen.
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De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan.
Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af:
• Tidligere gennemført forløb
• Anden uddannelse
• Vurdering af reelle kompetencer
• Særlige behov
Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis:
• Fritagelse for eksamen og/eller for undervisning
• Praktikophold i virksomheder
• Mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag
• Fag på højere niveau
• Særlig støtte.
Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af
valgfri undervisning.
Der gennemføres tre forskellige modeller for kompetencevurdering i forhold til tre elevgrupper:
Elever, som alene har skolebaggrund: Eleven vurderes ved en samtale, og der gives primært godskrivning på baggrund af dokumentation for
opnåede kompetencer. Behov for særlig støtte afdækkes ved samtalen.
Elever, som har nogen praktisk erfaring fra fritidsjob eller kortere jobforløb, og som efter samtalen formodes at kunne godskrives for dele af
uddannelsen. Efter den indledende samtale gennemfører eleven grundforløbets første aktivitet, og lærerne vurderer derefter, om der skal afkortes i
forløbet. Forløbet er beskrevet som læringsaktivitet i Elevplan.
Elever med meget erfaring, særligt voksne elever, hvor det efter samtalen formodes, at de kan godskrives for store dele af uddannelsen. Ansøgeren
afprøves i et særligt forløb, der indeholder alle dele af uddannelsens indhold, og vurderes i forhold til uddannelsens samlede kompetencer. Derefter
udarbejdes en uddannelsesplan for hele forløbet, og det faglige udvalg ansøges om afkortelse af forløbet.
Kompetencevurderingsforløbet er beskrevet som læringsaktivitet i Elevplan.

71

Læringselementer
Eleven ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand med hensyn til redning af mennesker og dyr, alarmering, samt bekæmpelse af branden.
Ved simple hjælpemidler herunder evt. brandtæppe, pulverslukker, CO2 slukker samt vand, slukke en mindre brand. Eleven skal desuden lære, at
man i tilfælde af brand har begrænset tid til rådighed i forbindelse med redning af dyr og mennesker.

Læringsmiljø
Læringsaktiviteten gennemføres som et kursusforløb med praktiske øvelser tilrettelagt af din lærer og vil være en vekselvirkning mellem praktik- og
studiemiljø afvekslende med lærerstyret undervisning efter behov.
Lærerrolle
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge din (og din gruppes) arbejde. Læreren vil give dig oplæg til de
forskellige læringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan.
Elevrolle
Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra den givne procesplan og er ansvarlig for, at denne overholdes.
Eventuelle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art).
Sikkerhed
For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser på øvelsesområdet
udenfor kunne arbejde sikkerhedsmæssig forsvarligt med det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes.

Undervisningsmaterialer
Brandslukningsplads med tilhørende brandslukningsudstyr, brandtæppe, pulver-, CO2 og H2O slukkere, som giver eleven mulighed for at lære brugen af.
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Bedømmelser
Kurset bedømmes ved at eleven gennemfører øvelsen med forskellige brandslukningsudstyr på åbenild.
Evaluering
Faglige kompetencer:
Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte læringselementer. Til
bedømmelsen skal du udføre en praktisk opgave.
I den praktiske opgave skal du demonstrere, at du kan anvende slukningsudstyret korrekt på åben ild.
I evalueringen vil der indgå:
De faglige emner i læringselementet, hvordan du anvender udstyr/værktøj, finder data og anvender disse.
Hvordan du gennemfører opgaverne i forhold til sikkerhed for dig selv, andre personer og udstyret.
Din dokumentationsopgave.
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en karakter bestået/ikke bestået.
Der udstedes ikke noget særskilt kursusbevis.

Systematisk feedback
Alle elever får en første, en anden og en tredje individuel samtale under skoleperioden (jf. oversigt over skoleperiodens bedømmelser – standardskabelon).
Evaluering og feedback / Summativ
Jævnfør plan for læreren/lærerteamet, som fortæller, hvornår eleverne bliver evalueret, hvad de evalueres i forhold til, hvordan evalueringen foregår
(= oversigt over skoleperiodens bedømmelser – standardskabelon)
Evaluering og feedback / Formativ
Læreren og lærerteamet arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på opgaven/produktet, processen og elevernes selvregulering ift. egne
læreprocesser.
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Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Underviseren er godkendt instruktør i elementær brandbekæmpelse for lærer i erhvervsuddannelserne.

Udstyrstype:
Brandslukningsudstyr til slukning af brand i organisk materiale og brandbare væsker.

Lokaletype:
Teorilokale og øvelsesplads til brandslukning

Deltagere min. / max.:
Maks 1 hold pr. lærer

Budget:
-
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Certifikat fag – bevis: paragraf 26 sikkerhedskurus.
Titel

Paragraf 26 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring
Elevrettet beskrivelse

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring.

Varighed
12 timer, svarende til 1 uge

Elevens arbejdstid
12 timer

Elevforudsætninger
Eleven skal være optaget på GF2 landbrug

Læringselementer
Uddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
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Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•

Luftforurening
Sundhedsrisici
Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse
Optisk stråling
Personlige værnemidler
El sikkerhed
Særlige arbejdspladsforanstaltninger

Uddannelsen afsluttes med en teoretisk prøve.

Læringsmiljø

Lærerrolle
Læreren vil give dig oplæg og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen.
Elevrolle

Undervisningsmaterialer
Paragraf 26 kompendium der udleveres til låns og forskellige personlige værnemidler bl.a. friskluftsmasker.

Bedømmelser
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført.
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Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Underviseren skal have instruktøruddannelsen inden for sikkerhed og arbejdsmiljø paragraf 26 kursus.

Lokaletype:
Teorilokale

Deltagere min. / max.:
Max 20 elever.

Budget:
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Valgfag (bonusfag, støttefag og grundfag for GF 2)
Bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser § 32

Valgfag
4 valgfag (4 x 28 timer) Der kan vælges mellem:
-

Medicinhåndtering og håndtering – (Tvunget valgfag)
Sprog og kultur (valgfag)
Malkekursus (valgfag)
Faglig fordybelse Tema 1 (valgfag)
Faglig fordybelse Tema 2 (valgfag)
Idræt (valgfag)
Aquakultur (valgfag)
Biologi (støttefag)
Naturfag (støttefag)

Højere niveauer og talentspor
Bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser § 35

Talentakademiet
På HANSENBERG tror vi på dig og dit potentiale, og derfor har vi designet et program til at udvikle vores talentfulde elever og deres potentiale. Vi
tror på, at alle har et talent. Måske ved du allerede, hvad det er, eller måske skal du først nu til at finde det, men når man først har fundet det, som
giver dig glæde og gør dig til et helt menneske, er det som om, ens verden falder i hak, og du kan fortsætte ud af det spor, som kan udvikle dig bedst
både fagligt og menneskeligt.
Elever, som vil det ekstra, kan i løbet af deres uddannelse blive udfordret fagligt på Talentakademiet. Det er stedet for ambitiøse elever på tværs af
uddannelser og interesser – det, der giver samhørigheden, er intens interesse i at udvikle egne evner.
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Talent og højniveau
På hovedforløbet har du mulighed for at vælge uddannelsesspecifikke fag på et højere præstationsniveau end det, der er fastlagt for de ordinære uddannelser. Fag med et valgfrit højere præstationsniveau kan omfatte praktisk eller teoretisk undervisning, der har til formål at give en specifik erhvervskompetence.
Uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet kan være bundne eller valgfri.
De bundne uddannelsesspecifikke fag er knyttet til et eller flere specialer i en uddannelse og er fastlagt i forbindelse med valg af speciale i en uddannelse.
Valgfri uddannelsesspecifikke fag vælger du blandt de valgfri fag, der udbydes. Du skal altid have mindst to fag at vælge mellem.
Talentspor
Du har endvidere mulighed for at vælge et talentspor, hvor mindst 25 % af uddannelsens hovedforløb foregår på et højere niveau end det obligatoriske. Det kræver, at det faglige udvalg har valgt at udbyde uddannelsen med talentspor. Det er de faglige udvalg, der fastlægger de højere niveauer,
der udgør et talentspor i uddannelsen.
For grundfag skal fagene kunne placeres på niveauerne fra F til C. For de uddannelsesspecifikke fag skal de følge de præstationsstandarder, der gælder for disse fag.
Træningsbanen på HANSENBERG for grundforløb
• Træningsbanen gøres obligatorisk på grundforløbene under navnet “Træningsbanen"
• Teamet beskriver indholdet
• Samlet timetal pr. uge 2 timer á 60 min.

Påbygning
-

erhvervsrettet
studierettet

De enkelte grund- og hovedforløb definerer og beskriver et relevant fagligt tilbud som giver eleven mulighed for at tilegne sig faglige kompetencer der
ligger ud over den obligatoriske undervisning.
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Bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser § 37
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