DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN
HANSENBERG

Uddannelse: 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, læringselementer (projekter/kurser) og bedømmelser
Oversigt over skoleperiodens placering af fag og faglige mål for Hovedforløb 1 for Landmand, husdyr
Fag
Placering i læringsGrundfag, speciaelementer
lefag, valgfrit specialefag og valgfag
Biologi

Faglige mål / Målpinde / Kompetencemål

Kompetencemål 10
• Eleven kan redegøre for og anvende biologisk viden og matematiske løsningsmetoder i forbindelse med praktiks arbejde
i forhold til erhvervsområdet.

Niveau
/Præstationsstandarder

Formativ
evaluering /
Lærende
feedback

Summativ
Evaluering /
Karakter

E

Delkarakter
Standpunktskarakter
Eksamen

F

Delkarakter
Standpunktskarakter
Eksamen

Målpinde
1) Eleven kan redegøre for og anvende biologisk viden i forbindelse med praktisk
arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde og hverdag.
2) Eleven kan udføre biologiske undersøgelser eller forsøg og begrunde dette arbejde med udgangspunkt i biologisk viden eller tankegang.
3) Eleven kan præsentere og diskutere resultaterne af sit arbejde vedrørende biologiske emner.
4) Eleven kan referere til grundlæggende viden om forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for erhvervet, samfundet og naturen.

Matematik

Kompetencemål 10
• Eleven kan redegøre for og anvende biologisk viden og matematiske løsningsmetoder i forbindelse med praktiks arbejde
i forhold til erhvervsområdet.
Målpinde
1) Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra
erhverv, hverdag eller samfund (modelleringskompetence).
2) Eleven kan genkende matematikken i praktiske situationer (tankegangs- og
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repræsentationskompetence).
3) Eleven kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt
anvende og omforme enkle formeludtryk (symbolkompetence).
4) Eleven kan gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder (kommunikationskompetence).
5) Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence).
Obligatoriske
uddannelsesspecifikke fag
(Specialet landbrugsassistent)
Landbrugsproduktion

Standpunktskarakter

Kompetencemål 1,2,3,4,5,7,9
Rutineret
• Eleven kan udføre almindelige arbejdsopgaver med udgangspunkt i dyrevelfærd (Avanceret for talentsporet)
ved hold af husdyr og på baggrund af kendskab til husdyrs adfærd reagere på
unormal adfærd.
• Eleven kan forestå den praktiske fodring og aktivt inddrage viden om almindelige fodermidler, foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov og foderplaner.
• Eleven kan foretage de nødvendige handlinger ved brunst og reproduktionsforløb på baggrund af viden om dyrenes data og adfærd ved brunst.
• Eleven kan konstatere de almindeligste sygdomstegn hos husdyr på baggrund af
kendskab til almindelige sygdomme og symptomer.
• Eleven kan udføre almindeligt forekommende praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje og høst af
landbrugsafgrøder, herunder følge mark-, gødnings-, og sprøjteplaner samt økologiske forskrifter.
• Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde almindelige udvalgte maskiner og
tekniske installationer samt vedligeholde
• bygninger, der anvendes ved erhvervsmæssigt dyrehold og dyrkning af landbrugsafgrøder.
• Eleven kan inddrage viden om miljø, økologi, bæredygtighed og naturpleje ved
udførelse af almindelige arbejdsopgaver i
landbrugsproduktionen.
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Målpinde (rutineret)
1) Eleven kan udføre praktiske elementer i arbejdet med husdyr, plantedyrkning
og kørsel med landbrugsmaskiner på en miljø og arbejdsmiljømæssig forsvarlig
måde
2) Eleven har kendskab til overordnet lovgivning for husdyrhold, produktion af
landbrugsafgrøder og kørsel med landbrugsmaskiner.
3) Eleven kan håndtere og passe, herunder fodre en husdyrbesætning efter instruktion på baggrund af kendskab til foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov
og foderplaner, dyrenes adfærd, velfærd og sundhed, krav til smitteforebyggelse, hygiejne og forebyggelse af sygdomme samt udvalgte maskiner, staldanlæg og tekniske installationer som anvendes i husdyrproduktionen
4) Eleven kan aflæse og arbejde ud fra en dyrkningsplan, herunder gødningsplan
og planteværnsplan for udvalgte landbrugsafgrøder på baggrund af kendskab til
etablering, dyrkning og høst med udvalgte maskiner, næringsstoffer, næringsstofomsætning i jorden, planternes næringsstofbehov, overordnede sædskifteprincipper samt anvendelse og udbringning af handels- og husdyrgødning.
5) Eleven kan under vejledning foretage almindeligt eftersyn og vedligeholdelse af
landbrugsmaskiner, teknisk udstyr, staldanlæg og driftsbygninger på en almindelig landbrugsbedrift på baggrund af kendskab til materialer, værkstedsudstyr,
olie og smøremidler som almindeligvis anvendes på landbrugsbedrifter
6) Eleven har kendskab til metoder for naturpleje på landbrugsbedrifter og naturpleje med husdyr
7) Eleven har kendskab til avlsprincipper i husdyrproduktionen.
Målpinde (avanceret)
1) Eleven kan udføre praktiske elementer i arbejdet med husdyr, plantedyrkning
og kørsel med landbrugsmaskiner på en miljø og arbejdsmiljømæssig forsvarlig
måde
2) Eleven har kendskab til overordnet lovgivning for husdyrhold, produktion af
landbrugsafgrøder og kørsel med landbrugsmaskiner.
3) Eleven kan håndtere og passe, herunder fodre en husdyrbesætning efter instruktion på baggrund af kendskab til foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov
og foderplaner, dyrenes adfærd, velfærd og sundhed, krav til smitteforebyggelse, hygiejne og forebyggelse af sygdomme samt udvalgte maskiner,
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staldanlæg og tekniske installationer som anvendes i husdyrproduktionen
4) Eleven kan aflæse og arbejde ud fra en dyrkningsplan, herunder gødningsplan
og planteværnsplan for udvalgte landbrugsafgrøder på baggrund af kendskab til
etablering, dyrkning og høst med udvalgte maskiner, næringsstoffer, næringsstofomsætning i jorden, planternes næringsstofbehov, overordnede sædskifteprincipper samt anvendelse og udbringning af handels- og husdyrgødning.
5) Eleven kan under vejledning foretage almindeligt eftersyn og vedligeholdelse af
landbrugsmaskiner, teknisk udstyr, staldanlæg og driftsbygninger på en almindelig landbrugsbedrift på baggrund af kendskab til materialer, værkstedsudstyr,
olie og smøremidler som almindeligvis anvendes på landbrugsbedrifter
6) Eleven har kendskab til metoder for naturpleje på landbrugsbedrifter og naturpleje med husdyr
Grundlæggende
økonomi

Kompetencemål 8
• Eleven kan foretage enkle produktionsøkonomiske beregninger og udarbejde
personligt budget på baggrund af viden om
grundlæggende økonomiske tankegange i forbindelse med virksomheden, samfundet, og den enkeltes økonomi.

Bestået/ikk
e bestået
Standpunktskarakter

Begynder

Målpinde
1) Eleven kan redegøre for grundlæggende økonomiske tankegange og begreber
med udgangspunkt i elevens personlige økonomi.
2) Eleven kan redegøre for faktorerne: lønindtægt, skat, feriepenge, forbrug og
priser, privat økonomistyring, opsparing og lån.
3) Eleven kan foretage daglig bogføring af kassebilag og foretage afstemning af
månedsopgørelse og momskonti.
4) Eleven kan redegøre for faktorer, der indgår og har betydning for en virksomheds økonomiske resultat.

Plantebeskyttelse

Kompetencemål 6
• Eleven kan håndtere kemikalier efter instruks og i praksis anvende og kalibrere
sprøjtemateriel på baggrund af opnået
viden om kemikalier, sprøjteteknik, miljøpåvirkninger og arbejdsmiljøforhold.

Begynder
(Rutineret for talentsporet)

Bestået/ikk
e bestået

Målpinde (begynder)

33

1) Eleven har kendskab til gældende love og bestemmelser for anvendelse af bekæmpelsesmidler
2) Eleven har kendskab til typer af pesticider og forbrug i landbruget
3) Eleven kan ud fra etiket og leverandørbrugsanvisning vælge dyser, væskemængde pr. ha eller m2, arbejdstryk og kørehastighed
4) Eleven kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet
5) Eleven kan ud fra etiket, arbejdspladsbrugsanvisning m.v. vælge korrekt værnemidler ved opblanding og ved udsprøjtning
6) Eleven kan udføre korrekt indstilling, betjening og afprøvning af armatur, dyser
og spredebom
7) Eleven kan vælge dyse og tryk, beregne og afprøve kørehastighed (eller evt.
ganghastighed), beregne dosering pr. tank og foretage udmåling af kemikalie.
8) Eleven kan vælge og benytte de nødvendige personlige værnemidler under arbejdets udførelse
9) Eleven har gennemført delprøve 1 og 4 af sprøjtecertifikat, jf. miljøministeriets
regler.

Standpunktskarakter

Målpinde (rutineret)
1) Eleven kan identificere almindelige kulturafgrøder og ukrudtsarter i forskellige
udviklingsstadier
2) Eleven kan registrere og identificere almindelige sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder
3) Eleven kan anvende aktuelle skadetærskler til fastlæggelse af bekæmpelsesstrategi
4) Eleven kan give forslag til korrekt valg af planteværnsmiddel ved forskellige
sprøjteopgaver
5) Eleven kan fastlægge en korrekt og optimal dosering under hensyntagen til den
enkelte kulturplante, skadevoldere, planteværnsmidler og klimatiske forhold
6) Eleven har gennemført delprøve 2 og 3 af sprøjtecertifikat, jf. miljøministeriets
regler

Økologi grundprincipper

Kompetencemål 9
• Eleven kan inddrage viden om miljø, økologi, bæredygtighed og naturpleje ved
udførelse af almindelige arbejdsopgaver i

Begynder
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Standpunktskarakter

landbrugsproduktionen.
Målpinde
1) Eleven kan udføre praktiske elementer i jordbrug på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
2) Eleven kan redegøre for samspillet mellem økologisk planteproduktion og økologisk husdyrproduktion.
3) Eleven har kendskab til økologiske sædskifteprincipper og afgrødevalg.
4) Eleven har kendskab til økologisk ukrudtkontrol.
5) Eleven har kendskab til maskiner og jordbehandlingsmetoder som anvendes til
økologisk planteproduktion.
6) Eleven kan, for udvalgte husdyr, redegøre for økologisk produktion.

Bæredygtighed I

Kompetencemål 9
• Eleven kan inddrage viden om miljø, økologi, bæredygtighed og naturpleje ved
udførelse af almindelige arbejdsopgaver i
landbrugsproduktionen.

Begynder
Standpunktskarakter

Målpinde
1) Eleven har kendskab til produktion af energi.
2) Eleven har kendskab til de i erhvervet brugte varme- og energikilder.
3) Eleven har kendskab til metoder til at spare på energi i landbrugsproduktionen.
4) Eleven har viden om brændsels- og brændstoføkonomi

Valgfri uddannelsesspecifikke
fag
Dyrehold
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Kompetencemål 1,2,3,4
• Eleven kan udføre almindelige arbejdsopgaver med udgangspunkt i dyrevelfærd
ved hold af husdyr og på baggrund af
kendskab til husdyrs adfærd reagere på unormal adfærd.
• Eleven kan forestå den praktiske fodring og aktivt inddrage viden om almindelige fodermidler, foderkvalitet, dyrenes
næringsstofbehov og foderplaner.
• Eleven kan foretage de nødvendige handlinger ved brunst og reproduktionsforløb på baggrund af viden om dyrenes data
og adfærd ved brunst.
• Eleven kan konstatere de almindeligste sygdomstegn hos husdyr på baggrund af
kendskab til almindelige sygdomme og
symptomer.

Standpunktskarakter

Rutineret

Målpinde
1) Eleven kan varetage den daglige pasning og håndtering af dyrene på baggrund
af forståelse for dyrenes anatomi og fysiologi, adfærd, behov for pasning, krav
til opstaldning, indretning og krav til bygninger og inventar samt forskellige produktionssystemer.
2) Eleven kan varetage den daglige fodring på baggrund af forståelse for dyrenes
foderbehov i de forskellige perioder af dyrenes livscyklus, krav til foderets indhold, kvalitet, behandling og opbevaring.
3) Eleven kan deltage i avlsarbejdet, herunder foretage de nødvendige registreringer på baggrund af kendskab til forhold omkring avl og reproduktion.
4) Eleven kan varetage overvågningen af dyrene, herunder observere symptomer
på sygdomme og kan planlægge smitteforebyggelse og behandling af syge dyr
på baggrund af viden om de almindeligste sygdomme, hygiejne, sundhed og dyrevelfærd.
5) Eleven har kendskab til miljømæssige påvirkninger fra dyreholdet
6) Eleven har kendskab til økonomi i produktion af udvalgte produktionsdyr.
7) Eleven har kendskab til afsætning af dyr eller animalske produkter.
Specialproduktioner, husdyr

Kompetencemål 1,2,3,4,5,9
•

Begynder

Standpunktskarakter

Eleven kan udføre almindelige arbejdsopgaver med udgangspunkt i dyrevelfærd
ved hold af husdyr og på baggrund af kendskab til husdyrs adfærd reagere på
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•
•
•
•
•

unormal adfærd.
Eleven kan forestå den praktiske fodring og aktivt inddrage viden om almindelige fodermidler, foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov og foderplaner.
Eleven kan foretage de nødvendige handlinger ved brunst og reproduktionsforløb på baggrund af viden om dyrenes data og adfærd ved brunst.
Eleven kan konstatere de almindeligste sygdomstegn hos husdyr på baggrund af
kendskab til almindelige sygdomme og symptomer.
Eleven kan udføre almindeligt forekommende praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder, herunder følge mark-,
gødnings-, og sprøjteplaner samt økologiske forskrifter.
Eleven kan inddrage viden om miljø, økologi, bæredygtighed og naturpleje ved
udførelse af almindelige arbejdsopgaver i landbrugsproduktionen.

Målpinde (rutineret):
1. Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende produktion af udvalgt
special-/nicheprodukter på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde
2. Eleven har kendskab til gældende regler og støttemuligheder for udvalgte special-/nicheprodukter 01-08-2015 og fremefter
3. Eleven har kendskab til forudsætninger, faktorer, produktionsforhold, produktionsmetoder m.v. gældende for produktion af udvalgte special-/nicheprodukter
4. Eleven kan deltage i udarbejdelsen af produktionsplan for udvalgt special-/nicheprodukt 01-08-2015 og fremefter
5. Eleven har kendskab til maskiner og teknik som anvendes ved produktion af
special-/nicheprodukter 01-08-2015 og fremefter
6. Eleven har kendskab til salg og afsætning af special-/nicheprodukter

Økologi, økonomi
og afsætning

Kompetencemål 15,17,20,29,38
•
•

Eleven kan redegøre for centrale erhvervsøkonomiske begreber og identificere
og behandle typiske erhvervsøkonomiske problemstillinger i forhold til landbrugserhvervet og maskinstationsområdet.
Eleven kan inddrage viden om bæredygtige produktionsformer og arbejdsrutiners betydning for miljøet og kvaliteten af fødevarer ved planlægning og produktion af fødevarer.

Avanceret

7-trinsskalaen.
Standpunktskarakter

37

•

•

Eleven kan tage ansvar for den daglige pasning af husdyr, håndtere uforudsete
hændelser og reagere på unormale forhold i besætningen under inddragelse af
produktionsfaglig information og data.
Eleven kan medvirke i udarbejdelsen af mark-, gødnings- og sprøjteplaner ved at
inddrage viden om sædskiftestrategier, næringsstoffer og næringsstofbehov, økologi, skadevoldere, bekæmpelsesmidler og metoder.
Eleven kan betjene og indstille større og komplicerede landbrugsmaskiner til udbringning af planteværnsmidler og næringsstoffer på baggrund af opnået sprøjtecertifikat samt viden om forskellige gødningsformer og planteværnsmidler.

Målpinde:
1. Eleven har kendskab til vildtets krav til biotoper, føde, yngle- og fourageringsadfærd, behov for skjul og ynglepladser. 01-07-2008 og fremefter
2. Eleven har kendskab til almindeligt anvendt træer og buske i vildtplejen 01-072008 og fremefter
3. Eleven har kendskab til relevante landskabstypers karakteristika og særlige biotopers økologi samt områdets bæreevne og udvalgte vildtarters populationsdynamik.
4. Eleven har kendskab til begreberne natur og naturkvalitet, naturplaner og naturbeskyttelsesloven. 01-07-2008 og fremefter
5. Eleven har kendskab til VVM - Vurdering af Virkninger på Miljøredegørelse, SFLområder (særligt følsomme landbrugsområder),MVJ - Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
6. Eleven har kendskab til pleje af græs- og naturarealer, vildt- og læplantning,
skovordninger, vandløbsrestaurering samt våde enge.

Afsluttende
prøve,
Eksamen
Mundtlig evaluering,
Eksamen
Projekt,
Eksamen

Valgfag
Landbrugsassistent, trin 1
2 uger
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7-trinsskalaen

Talentspor
Fag, der er løftet til et
højere niveau end det
obligatoriske

Avanceret
Landbrugsproduktion

Kompetencemål 1,2,3,4,5,7,9
•
•
•
•
•
•
•

Standpunktskarakter

Eleven kan udføre almindelige arbejdsopgaver med udgangspunkt i dyrevelfærd
ved hold af husdyr og på baggrund af kendskab til husdyrs adfærd reagere på
unormal adfærd.
Eleven kan forestå den praktiske fodring og aktivt inddrage viden om almindelige fodermidler, foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov og foderplaner.
Eleven kan foretage de nødvendige handlinger ved brunst og reproduktionsforløb på baggrund af viden om dyrenes data og adfærd ved brunst.
Eleven kan konstatere de almindeligste sygdomstegn hos husdyr på baggrund af
kendskab til almindelige sygdomme og symptomer.
Eleven kan udføre almindeligt forekommende praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder, herunder følge mark-,
gødnings-, og sprøjteplaner samt økologiske forskrifter.
Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde almindelige udvalgte maskiner og
tekniske installationer samt vedligeholde bygninger, der anvendes ved erhvervsmæssigt dyrehold og dyrkning af landbrugsafgrøder.
Eleven kan inddrage viden om miljø, økologi, bæredygtighed og naturpleje ved
udførelse af almindelige arbejdsopgaver i landbrugsproduktionen.

Målpinde
1) Eleven kan udføre praktiske elementer i arbejdet med husdyr, plantedyrkning
og kørsel med landbrugsmaskiner på en miljø og arbejdsmiljømæssig forsvarlig
måde
2) Eleven har kendskab til overordnet lovgivning for husdyrhold, produktion af
landbrugsafgrøder og kørsel med landbrugsmaskiner.
3) Eleven kan håndtere og passe, herunder fodre en husdyrbesætning efter instruktion på baggrund af kendskab til foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov
og foderplaner, dyrenes adfærd, velfærd og sundhed, krav til

Rutineret
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4)

5)

6)
7)
Økologi, grundprincipper

smitteforebyggelse, hygiejne og forebyggelse af sygdomme samt udvalgte maskiner, staldanlæg og tekniske installationer som anvendes i husdyrproduktionen
Eleven kan aflæse og arbejde ud fra en dyrkningsplan, herunder gødningsplan
og planteværnsplan for udvalgte landbrugsafgrøder på baggrund af kendskab til
etablering, dyrkning og høst med udvalgte maskiner, næringsstoffer, næringsstofomsætning i jorden, planternes næringsstofbehov, overordnede sædskifteprincipper samt anvendelse og udbringning af handels- og husdyrgødning.
Eleven kan under vejledning foretage almindeligt eftersyn og vedligeholdelse af
landbrugsmaskiner, teknisk udstyr, staldanlæg og driftsbygninger på en almindelig landbrugsbedrift på baggrund af kendskab til materialer, værkstedsudstyr,
olie og smøremidler som almindeligvis anvendes på landbrugsbedrifter
Eleven har kendskab til metoder for naturpleje på landbrugsbedrifter og naturpleje med husdyr
Eleven har kendskab til avlsprincipper i husdyrproduktionen.
Standpunktskarakter

Kompetencemål 9
•

Eleven kan inddrage viden om miljø, økologi, bæredygtighed og naturpleje ved
udførelse af almindelige arbejdsopgaver i landbrugsproduktionen.

Rutineret

Målpinde
1) Eleven kan udføre praktiske elementer i jordbrug på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
2) Eleven kan redegøre for samspillet mellem økologisk planteproduktion og økologisk husdyrproduktion.
3) Eleven har kendskab til økologiske sædskifteprincipper og afgrødevalg.
4) Eleven har kendskab til økologisk ukrudtkontrol
5) Eleven har kendskab til maskiner og jordbehandlingsmetoder som anvendes til
økologisk planteproduktion
6) Eleven kan, for udvalgte husdyr, redegøre for økologisk produktion
Husdyr

Kompetencemål, 20,21,22,23,24,25,26,27
•

Standpunktskarakter

Ekspertniveau

Eleven kan tage ansvar for den daglige pasning af husdyr, håndtere uforudsete
hændelser og reagere på unormale forhold i besætningen under inddragelse af
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•

•
•
•

•
•
•

produktionsfaglig information og data.
Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver i forbindelse med produktion af
grovfoder, vurdere foderkvalitet, planlægge og forestå fodringen af udvalgte
husdyr samt foretage justeringer på baggrund af ændringer i dyrenes livscyklus,
ernæringstilstand, ydelse og foderskifte.
Eleven kan deltage i udarbejdelse af avlsplaner for udvalgte husdyr på baggrund
af viden om dyrenes reproduktionsforhold og avlsværdital.
Eleven kan handle hensigtsmæssigt i forbindelse med forebyggelse og behandling af sygdomme hos udvalgte husdyr på baggrund af indgående kendskab til
sygdomme og symptomer.
Eleven kan forestå arbejdsopgaver med hold, flytning og transport af husdyr under hensyntagen til dyrevelfærd og gældende lovgivning omkring hold og transport af husdyr.
Eleven kan vurdere et produktionsanlæg til erhvervsmæssigt husdyrhold med
hensyn til indretning og dimensionering i forhold til dyrenes naturlige adfærd og
velfærd, produktivitet og arbejdsmiljø.
Eleven kan inddrage viden selvstændigt eller som del af et team i relation til omkostninger og/eller øget indtjening i forbindelse med planlægning af husdyrhold.
Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde komplicerede maskiner og tekniske installationer samt andet produktionsudstyr, der anvendes ved husdyrhold.
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Oversigt over skoleperiodens placering af læringselementer (projekter/kurser) – Forløbsoversigt for Hovedforløb 1 for Landmand, husdyr

Læringsaktivitet

Hovedforløb 1 for Landmand, planter, Landmand, husdyr
16 uger
uge
1-2

uge
3-4

uge
5-6

uge
7-8

uge
9 - 10

uge
11 - 12

uge
13 - 14

uge
15 - 16

Træningsbanen
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Oversigt over skoleperiodens bedømmelser – Bedømmelsesoversigt for Hovedforløb 1 for Landmand husdyr

Læringselementer

Faglige
kompetencer

uge
1-2

3-4

5-6

7-8

9 - 10

11 - 12

13 – 14

15 - 16

Grundfag
Biologi

Delkarakter

Matematik

Delkarakter

Standpunktskarakter
Standpunktskarakter

Eksamen
Eksamen

Obligatoriske
uddannelsesspecifikke fag
(Specialet landbrugsassistent)
Landbrugsproduktion

Standpunktskarakter

Grundlæggende
økonomi

Standpunktskarakter

Bestået/ikke bestået

Plantebeskyttelse

Standpunktskarakter

Bestået/ikke bestået

Bæredygtighed
I
Valgfri uddannelsesspecifikke fag
Dyrehold
Specialproduktioner, husdyr

Standpunktskarakter

Standpunktskarakter
Standpunktskarakter
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Økologi, økonomi og afsætning

Standpunktskarakter

Talentspor
Fag, der er løftet til
et højere niveau end
det obligatoriske

Landbrugsproduktion

Standpunktskarakter
Standpunktskarakter

Økologi, grundprincipper
Husdyr

Standpunktskarakter

Valgfag
Afsluttende
prøve, Eksamen
Mundtlig evaluering, Eksamen
Projekt, Eksamen
7-trinsskalaen

Landbrugsassistent, trin 1
2 uger

Kompetencer
Skole ><Virksomhed
Personlige
kompetencer

”Retur fra praktik”
Evaluering og feedback af kompetencer
fra praktikperioden

”Af sted på praktik”
Feed-up på kompetencer der skal opnås i praktikperioden

Individuelle
feedbacksamtaler

Trepartssamtaler
(x2)
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Visuel oversigt over skoleperiodens opbygning; herunder faglige mål, læringselementer (projekter/kurser) og bedømmelser
Oversigt over skoleperiodens placering af fag og faglige mål for Hovedforløb 2 Landmand, husdyr
Fag
Placering i læringsGrundfag, speciaelementer
lefag, valgfrit specialefag og valgfag
Grundfag
Samfundsfag

Faglige mål / Målpinde / Kompetencemål

Niveau
/Præstationsstandarder

Kompetencemål 12
F
• Eleven kan inddrage almen viden om landbrugets struktur, organisering, arbejdsmarkedsforhold og erhvervets
indvirkning på samfund og samfundsøkonomi i forbindelse med praktisk arbejde
i landbrug og maskinstationer.
Målpinde
1) Eleven kan formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres
holdninger og argumenter.
2) Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de
sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling.
3) Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem
samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige virksomheder.
4) Eleven kan forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det
fagretslige system.
5) Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med
relevans for eget uddannelsesområde.
6) Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold
fra forskellige medier.
7) Eleven kan identificere forskellige mediers betydning for samfundsdebatten,
herunder betydningen af sociale medier i kommunikationen.

Formativ
evaluering /
Lærende
feedback

Summativ
Evaluering /
Karakter

Den formative
evaluering vil
foregå gennem
løbende mundtlig dialog, omkring de stillede opgaver
ift. målpindene
for samtlige
fag.

Delkarakter
Standpunktskarakter
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Grundfag
Erhvervsøkonomi

Kompetencemål 15
• Eleven kan redegøre for centrale erhvervsøkonomiske begreber og identificere
og behandle typiske erhvervsøkonomiske problemstillinger i forhold til landbrugserhvervet og maskinstationsområdet.

F
Standpunktskarakter
Delkarakter

Målpinde:
1. Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber.
2. Eleven kan e for funktionerne i en handels- og servicevirksomhed.
3. Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved etablering af en simpel personligt ejet handels- og servicevirksomhed.
4. Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre tilhørende beregninger.
5. Eleven kan foretage handelsberegninger på grundlæggende niveau.
6. Eleven kan redegøre for formålet med budgettering og udarbejde bruttoavancebudgetter.
7. Eleven kan identificere virksomhedens miljøinteressenter.
8. Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed.
9. Eleven kan referere til formålet med et relevant økonomistyringssystem og
medvirke ved registrering af varetransaktioner.
10. Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig
form.
Fremmedsprog
Engelsk

Kompetencemål 13,14
• Eleven kan anvende fremmedsprog og inddrage viden om relationer mellem det
nationale og internationale marked, europæisk og international politik og kulturens betydning i forhold til landbrugsfaglige problemstillinger.
• Eleven kan fremme mobilitet på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af fremmedsprog i landbrugsfaglig sammenhæng.

F
Standpunktskarakter
Delkarakter
Eksamen
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Obligatoriske
uddannelsesspecifikke fag
Bæredygtighed 2

Kompetencemål 17
• Eleven kan inddrage viden om bæredygtige produktionsformer og arbejdsrutiners betydning for miljøet og kvaliteten af fødevarer ved planlægning og produktion af fødevarer.

Rutineret

Standpunktskarakter

Begynder

7-trinsskala,
standpunktskarakter

Målpinde:
1. Eleven har kendskab begrebet bæredygtigt landbrugsproduktion ud fra en økologisk og ressourcemæssig betragtning.
2. Eleven har viden om samspillet mellem landbrugsproduktion, klimaforandringer
og miljø.
3. Eleven har viden om vandmiljø og ammoniakfordampning.
4. Eleven kan ud fra tankegangen fra jord til bord redegøre for sporbarhed og fødevarekvalitet.
5. Eleven har viden om energioptimering på landbrugsbedrifter.
6. Eleven har viden om korrekt opbevaring og bortskaffelse af affald fra landbrugsproduktionen.
7. Eleven har viden om miljøteknologi.
Innovation og
iværksætteri

Kompetencemål 16
• Eleven kan medvirke ved udvikling og innovation af virksomheder på baggrund
af kendskab til selvstændighedsbegrebet, etableringsforhold og organisatoriske
principper for virksomheder samt innovationsredskaber og – processer.
Målpinde:
1. Eleven har kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet
2. Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, erhvervsstrukturen og virksomhedens organisatoriske struktur 01-08-2015 og fremefter
3. Eleven har kendskab til betydningen af løbende forandringer, innovationsprocesser og motivationsfaktorer der fremmer
innovation.
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Bundne specialefag
Specialet landmand, husdyr

Kompetencemål 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27
•

Husdyr
•

•

•
•

•
•

7-trinsskalaen
Eksamen
Mundtlig evaluering,
eksamen
Projekt,
eksamen

Avanceret

Eleven kan tage ansvar for den daglige pasning af husdyr, håndtere uforudsete
(Ekspertniveau
hændelser og reagere på unormale forhold i besætningen under inddragelse af
for talentspor)
produktionsfaglig information og data.
Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver i forbindelse med produktion af
grovfoder, vurdere foderkvalitet, planlægge og forestå fodringen af udvalgte
husdyr samt foretage justeringer på baggrund af ændringer i dyrenes livscyklus,
ernæringstilstand, ydelse og foderskifte.
Eleven kan deltage i udarbejdelse af avlsplaner for udvalgte husdyr på baggrund
af viden om dyrenes reproduktionsforhold og avlsværdital.
Eleven kan handle hensigtsmæssigt i forbindelse med forebyggelse og behandling af sygdomme hos udvalgte husdyr på baggrund af indgående kendskab til
sygdomme og symptomer.
Eleven kan forestå arbejdsopgaver med hold, flytning og transport af husdyr under hensyntagen til dyrevelfærd og gældende lovgivning omkring hold og transport af husdyr.
Eleven kan vurdere et produktionsanlæg til erhvervsmæssigt husdyrhold med
hensyn til indretning og dimensionering i forhold til dyrenes naturlige adfærd og
velfærd, produktivitet og arbejdsmiljø.
Eleven kan inddrage viden selvstændigt eller som del af et team i relation til omkostninger og/eller øget indtjening i forbindelse med planlægning af husdyrhold.
Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde komplicerede maskiner og tekniske installationer samt andet produktionsudstyr, der anvendes ved husdyrhold.

Målpinde:
Afsluttende prøve: Landbrugsuddannelsen. Landmand, husdyr
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Valgfri uddannelsesspecifikke
fag
Økologi, økonomi
og afsætning

Avanceret
Standpunktskarakter

Kompetencemål 15,17,20,29,38
•
•
•

•
•

Eleven kan redegøre for centrale erhvervsøkonomiske begreber og identificere
og behandle typiske erhvervsøkonomiske problemstillinger i forhold til landbrugserhvervet og maskinstationsområdet.
Eleven kan inddrage viden om bæredygtige produktionsformer og arbejdsrutiners betydning for miljøet og kvaliteten af fødevarer ved planlægning og produktion af fødevarer.
Eleven kan tage ansvar for den daglige pasning af husdyr, håndtere uforudsete
hændelser og reagere på unormale forhold i besætningen under inddragelse af
produktionsfaglig information og data.
Eleven kan medvirke i udarbejdelsen af mark-, gødnings- og sprøjteplaner ved at
inddrage viden om sædskiftestrategier, næringsstoffer og næringsstofbehov,
økologi, skadevoldere, bekæmpelsesmidler og metoder.
Eleven kan betjene og indstille større og komplicerede landbrugsmaskiner til udbringning af planteværnsmidler og næringsstoffer på baggrund af opnået sprøjtecertifikat samt viden om forskellige gødningsformer og planteværnsmidler.

Målpinde:
1. Eleven har kendskab til gældende lovgivning for økologisk produktion.
2. Eleven kan redegøre for forhold vedrørende kvalitet, produktion, konservering
og opbevaring af økologiske afgrøder.
3. Eleven har kendskab til salg og afsætning for økologiske produkter.
4. Eleven har kendskab til økonomi i økologiske landbrugsproduktioner
5. Eleven kan redegøre for gældende støttemuligheder ved økologisk jordbrug
samt certificeringer og mærkningsregler.
6. Eleven har kendskab til de økonomiske vilkår for den økologisk bedrift, og kan
redegøre for beregning af dækningsbidrag.
7. Eleven kan redegøre for forløbet ved en omlægning fra konventionel til økologisk produktion.

Kompetencemål 20,21,22,23,24,25
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Husdyr I

•

•

•
•
•

•

Standpunktskarakter

Eleven kan tage ansvar for den daglige pasning af husdyr, håndtere uforudsete
hændelser og reagere på unormale forhold i besætningen under inddragelse af
produktionsfaglig information og data.
Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver i forbindelse med produktion af
grovfoder, vurdere foderkvalitet, planlægge og forestå fodringen af udvalgte
husdyr samt foretage justeringer på baggrund af ændringer i dyrenes livscyklus,
ernæringstilstand, ydelse og foderskifte.
Eleven kan deltage i udarbejdelse af avlsplaner for udvalgte husdyr på baggrund
af viden om dyrenes reproduktionsforhold og avlsværdital.
23) Eleven kan handle hensigtsmæssigt i forbindelse med forebyggelse og behandling af sygdomme hos udvalgte husdyr på baggrund af indgående kendskab
til sygdomme og symptomer.
Eleven kan forestå arbejdsopgaver med hold, flytning og transport af husdyr under hensyntagen til dyrevelfærd og gældende lovgivning omkring hold og transport af husdyr.
Eleven kan vurdere et produktionsanlæg til erhvervsmæssigt husdyrhold med
hensyn til indretning og dimensionering i forhold til dyrenes naturlige adfærd og
velfærd, produktivitet og arbejdsmiljø.

Målpinde:
1. Eleven kan redegøre for miljømæssige påvirkninger, der opstår som følge af
husdyrproduktion. Eleven har kendskab til lovgivning på husdyrområdet.
2. Eleven har viden om fodermidler, dyrkning af grovfoder, kraftfoder, biprodukter, og mineralstoffer samt vitaminer, og kan anvende denne viden ved udarbejdelsen af foderplaner og foderkontrol
3. Eleven kan redegøre for forhold vedrørende foderkvalitet, høst, konservering
og opbevaring af foderafgrøder.
4. Eleven kan redegøre for medicinanvendelse, behandlingsmetoder samt lovgivning herom
5. Eleven kan redegøre for veterinærmidlers, opbevaring og håndtering af veterinærmidler
6. Eleven kan redegøre for hygiejne, sundhed, forebyggelse og helbredelse af almindeligt forekommende sygdomme.
7. Eleven har kendskab til salg og afsætning af animalske produkter, herunder
krav til kvalitet og afregningsprincipper.
8. Eleven har kendskab til husdyrholdets økonomiske vilkår og kan redegøre for
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beregning af dækningsbidrag i husdyrholdet

Avanceret
Standpunktskarakter

Kompetencemål 7,27,33,34,35,36,37,38,39
Teknik I

•
•
•

•
•
•

•

•
•

Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde almindelige udvalgte maskiner og
tekniske installationer samt vedligeholde bygninger, der anvendes ved erhvervsmæssigt dyrehold og dyrkning af landbrugsafgrøder.
Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde komplicerede maskiner og tekniske installationer samt andet produktionsudstyr, der anvendes ved husdyrhold.
Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde større og komplicerede maskiner
og tekniske installationer, der anvendes ved dyrkning, transport og opbevaring af
landbrugsafgrøder.
Eleven kan betjene værkstedsudstyr og håndværktøj på baggrund af viden om
værkstedsudstyr og materialer, som almindeligvis anvendes i et maskinværksted.
Eleven kan klargøre og foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af landbrugsmaskiner samt foretage mindre reparationsopgaver i henhold til gældende
instruktionsvejledninger.
Eleven kan anvende viden om vigtige delkomponenter, elektriske kredsløb, hydraulikanlæg og deres funktion, opbygning og vedligeholdelse i det praktiske arbejde med landbrugsmaskiner.
Eleven kan betjene og indstille større og komplicerede landbrugsmaskiner til
jordbehandling og såning på baggrund af viden om jordbehandlingens betydning
for jordstruktur, ukrudtsbekæmpelse, spirings- og vækstbetingelser samt placering og kvaliteten af frø.
Eleven kan betjene og indstille større og komplicerede landbrugsmaskiner til udbringning af planteværnsmidler og næringsstoffer på baggrund af opnået sprøjtecertifikat samt viden om forskellige gødningsformer og planteværnsmidler.
Eleven kan betjene og indstille udvalgte større og komplicerede høstmaskiner
med inddragelse af viden om optimale høsttidspunkter, kvalitet m.m.

Målpinde:
1. Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved betjening og vedligehold af almindelige landbrugsmaskiner eller udvalgte entreprenørmaskiner på en miljøog arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Avanceret
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2.
3.
4.
5.
6.

Eleven kan foretage vedligeholdelse af landbrugsmaskiners el- og hydrauliksystemer på baggrund af kendskab til elsystemets opbygning og komponenter.
Eleven kan anvende traktor og maskiners navigationssystemer til at optimere
planteproduktionen.
Eleven kan betjene, indstille, justere og vedligeholde større udvalgte landbrugsmaskiner.
Eleven har kendskab til landbrugsmaskiners tilstand og værdi.
Eleven har kendskab til vedligeholdelsesomkostninger til maskine

Valgfag
Landmand, husdyr
1 uge
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Talentspor
Fag, der er løftet
til et højere niveau
end det obligatoriske
Landbrugsproduktion

Kompetencemål 1,2,3,4,5,7,9
•
•
•
•
•
•

•

Standpunktskarakter

Avanceret

Eleven kan udføre almindelige arbejdsopgaver med udgangspunkt i dyrevelfærd
ved hold af husdyr og på baggrund af kendskab til husdyrs adfærd reagere på
unormal adfærd.
Eleven kan forestå den praktiske fodring og aktivt inddrage viden om almindelige fodermidler, foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov og foderplaner.
Eleven kan foretage de nødvendige handlinger ved brunst og reproduktionsforløb på baggrund af viden om dyrenes data og adfærd ved brunst.
Eleven kan konstatere de almindeligste sygdomstegn hos husdyr på baggrund af
kendskab til almindelige sygdomme og symptomer.
Eleven kan udføre almindeligt forekommende praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder, herunder følge mark-,
gødnings-, og sprøjteplaner samt økologiske forskrifter.
Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde almindelige udvalgte maskiner og
tekniske installationer samt vedligeholde bygninger, der anvendes ved erhvervsmæssigt dyrehold og dyrkning af landbrugsafgrøder.
Eleven kan inddrage viden om miljø, økologi, bæredygtighed og naturpleje ved
udførelse af almindelige arbejdsopgaver i landbrugsproduktionen.

Målpinde:
1. Eleven kan udføre praktiske elementer i arbejdet med husdyr, plantedyrkning
og kørsel med landbrugsmaskiner på en miljø og arbejdsmiljømæssig forsvarlig
måde
2. Eleven har kendskab til overordnet lovgivning for husdyrhold, produktion af
landbrugsafgrøder og kørsel med landbrugsmaskiner.
3. Eleven kan håndtere og passe, herunder fodre en husdyrbesætning efter instruktion på baggrund af kendskab til foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov
og foderplaner, dyrenes adfærd, velfærd og sundhed, krav til smitteforebyggelse, hygiejne og forebyggelse af sygdomme samt udvalgte maskiner, staldanlæg og tekniske installationer som anvendes i husdyrproduktionen
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4.

5.

6.
7.
Økologi, grundprincipper

Eleven kan aflæse og arbejde ud fra en dyrkningsplan, herunder gødningsplan
og planteværnsplan for udvalgte landbrugsafgrøder på baggrund af kendskab til
etablering, dyrkning og høst med udvalgte maskiner, næringsstoffer, næringsstofomsætning i jorden, planternes næringsstofbehov, overordnede sædskifteprincipper samt anvendelse og udbringning af handels- og husdyrgødning.
Eleven kan under vejledning foretage almindeligt eftersyn og vedligeholdelse af
landbrugsmaskiner, teknisk udstyr, staldanlæg og driftsbygninger på en almindelig landbrugsbedrift på baggrund af kendskab til materialer, værkstedsudstyr,
olie og smøremidler som almindeligvis anvendes på landbrugsbedrifter
Eleven har kendskab til metoder for naturpleje på landbrugsbedrifter og naturpleje med husdyr
Eleven har kendskab til avlsprincipper i husdyrproduktionen.

Kompetencemål 9
•

Standpunktskarakter

Rutineret

Eleven kan inddrage viden om miljø, økologi, bæredygtighed og naturpleje ved
udførelse af almindelige arbejdsopgaver i landbrugsproduktionen.

Målpinde:
1. Eleven kan udføre praktiske elementer i jordbrug på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
2. Eleven kan redegøre for samspillet mellem økologisk planteproduktion og økologisk husdyrproduktion.
3. Eleven har kendskab til økologiske sædskifteprincipper og afgrødevalg.
4. Eleven har kendskab til økologisk ukrudtskontrol
5. Eleven har kendskab til maskiner og jordbehandlingsmetoder som anvendes til
økologisk planteproduktion
6. Eleven kan, for udvalgte husdyr, redegøre for økologisk produktion
Husdyr

Kompetencemål, 20,21,22,23,24,25,26,27
•
•

Eleven kan tage ansvar for den daglige pasning af husdyr, håndtere uforudsete
hændelser og reagere på unormale forhold i besætningen under inddragelse af
produktionsfaglig information og data.
Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver i forbindelse med produktion af
grovfoder, vurdere foderkvalitet, planlægge og forestå fodringen af udvalgte
husdyr samt foretage justeringer på baggrund af ændringer i dyrenes livscyklus,

Standpunktskarakter

Ekspertniveau
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•
•
•
•
•
•

ernæringstilstand, ydelse og foderskifte.
Eleven kan deltage i udarbejdelse af avlsplaner for udvalgte husdyr på baggrund
af viden om dyrenes reproduktionsforhold og avlsværdital.
Eleven kan handle hensigtsmæssigt i forbindelse med forebyggelse og behandling af sygdomme hos udvalgte husdyr på baggrund af indgående kendskab til
sygdomme og symptomer.
Eleven kan forestå arbejdsopgaver med hold, flytning og transport af husdyr under hensyntagen til dyrevelfærd og gældende lovgivning omkring hold og transport af husdyr.
Eleven kan vurdere et produktionsanlæg til erhvervsmæssigt husdyrhold med
hensyn til indretning og dimensionering i forhold til dyrenes naturlige adfærd og
velfærd, produktivitet og arbejdsmiljø.
Eleven kan inddrage viden selvstændigt eller som del af et team i relation til omkostninger og/eller øget indtjening i forbindelse med planlægning af husdyrhold.
Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde komplicerede maskiner og tekniske installationer samt andet produktionsudstyr, der anvendes ved husdyrhold.

Målpinde:
1. Eleven kan foretage daglig håndtering, fodring og pasning af husdyr.
2. Eleven kan betjene tekniske hjælpemidler, som anvendes i husdyrstalde og ved
håndtering og fremstilling af foder
3. Eleven kan udføre alle praktiske elementer i håndteringen af husdyr på en
miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde
4. Eleven kan redegøre for fodringsprincipper og udfodringsmetoder for udvalgte
husdyr
5. Eleven har kendskab til fodermidler og kan redegøre for fodernormer
6. Eleven har kendskab til produktion af grovfoder til udvalgte husdyr
7. Eleven kan redegøre for husdyrs adfærd og etik ved husdyrhold
8. Eleven kan redegøre for husdyrs anatomi og fysiologi
9. Eleven kan redegøre for avl, avlsværdital, avlssystemer og avlsplanlægning.
10. Eleven kan redegøre for, reproduktionsforhold, brunstcyklus, bedækning, inseminering, brunstkontrol og fødselsforløb
11. Eleven har kendskab til almindeligt forekommende sygdomme hos husdyr
12. Eleven kan redegøre for staldindretnings betydning for smitteveje og forebyggelse af smitte
13. Eleven kan redegøre for dyrenes krav til klima og ventilation
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14. Eleven har kendskab til inventar og ventilationssystemer
15. Eleven kan redegøre for og give forslag til indretning af husdyrstalde
16. Eleven har kendskab til gødningssystemer og kan redegøre for lovgivningen til
opbevaring af husdyrgødning
17. Eleven kan redegøre for anvendelsen af husdyrgødning
18. Eleven kan forstå og anvende produktionsstyringsredskaber og kontrol
Eleven har kendskab til forhold omkring international husdyrproduktion og det
internationale marked for hjælpestoffer og maskiner
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Oversigt over skoleperiodens placering af læringselementer (projekter/kurser) – Forløbsoversigt for Hovedforløb 2 for Landmand, husdyr

Læringsaktivitet

Hovedforløb 2 for Landmand, husdyr
20 uger
uge
1-2

uge
3-4

uge
5-6

uge
7-8

uge
9 - 10

uge
11 - 12

uge
13 - 14

uge
15 - 16

uge
17 - 18

uge
19 - 20

Træningsbanen
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Oversigt over skoleperiodens bedømmelser – Bedømmelsesoversigt for Hovedforløb 2 for Landmand, husdyr

Kompetencer

Faglige kompetencer

Læringselementer

uge 1- 2

Uge 3 - 4

uge 5 - 6

uge 7 - 8

uge 9 10

uge 11 - 12

uge 13 14

uge 15 16

uge 17 18

uge 19 – 20

Grundfag
Samfundsfag F

7-trinskala, standpunktskarakter
7-trinsskala, delkarakter

Erhvervsøkonomi F

Afsluttende standpunktskarakter

Fremmedsprog F

Afsluttende prøve,
prøveform a eller b

Obligatoriske uddannelsesspecifikke
fag
Innovation og iværksætteri
Bæredygtighed II
Bundne specialefag
Specialet Landmand, husdyr
Husdyr

Standpunktskarakter
7-trinsskalaen
Eksamen
Mundtlig fremlæggelse, eksamen
Projekt, eksamen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag
Økologi, økonomi og afsætning

Standpunktskarakter

Husdyr I
Teknik I

Standpunktskarakter
Standpunktskarakter

Valgfag
Landmand, husdyr 1 uge
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Talentspor
Fag, der er løftet til
et højere niveau ende
det obligatoriske
Landbrugsproduktion
Økologi, grundprincipper
Husdyr

Standpunktskarakter
Standpunktskarakter
Standpunktskarakter
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Grundfag – trin 1
Titel: Grundfaget – biologi, E (trin 1)

BIOLOGI, E
Elevrettet beskrivelse
Du lærer planter, dyr og menneskers anatomi og fysiologi at kende. I branchen er det vigtigt at have forståelse for det organisatoriske arbejde omkring dyrets/plantens anatomi. Kendskab til dyrets/plantens anatomi og fysiologi har stor betydning og danner grundlag for det materiale du skal
arbejde med. I biologi lærer du også om menneskets anatomi og fysiologi, samt principper for nedarvning.
Biologi indeholder:
1. Redegøre for og anvende biologisk viden i forbindelse med praktiskarbejde i forhold til uddannelsesområde og hverdag.
2. Udføre biologiske undersøgelser eller forsøg og begrunde dette arbejde med udgangspunkt i biologisk viden eller tankegang.
3. Præsentere og diskutere resultaterne af dit arbejde vedrørende biologiske emner.
4. Referere til grundlæggende viden om forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for erhvervet, samfundet og naturen.

Varighed
1 uge/26 timer + 2 timer træningsbane

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde i et omfang svarende til 3 timer/uge

60

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.

Læringselementer
I faget udvælger læreren udvælger fire 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
6. Mikroorganismernes kendetegn, samt deres skadelige/gavnlige virkning
7. Økologiske sammenhænge
8. Bioteknologi
Målpinde
1) Eleven kan redegøre for og anvende biologisk viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde og hverdag.
2) Eleven kan udføre biologiske undersøgelser eller forsøg og begrunde dette arbejde med udgangspunkt i biologisk viden eller tankegang.
3) Eleven kan præsentere og diskutere resultaterne af sit arbejde vedrørende biologiske emner.
4) Eleven kan referere til grundlæggende viden om forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for erhvervet, samfundet
og naturen.

Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.
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Undervisningsmaterialer
•
•
•
•

Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film

Bedømmelser
Biologi faget afsluttes med mundtlig prøve, som vurderes ud fra 7-trins-skalaen.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med faglige kompetencer til undervisning i biologi.

Udstyrstype:
Pc, mikroskop og stereolup.
Lokaletype:
Alm. undervisningslokale og laboratorium

Deltagere min. / max.:

Budget:

-
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Titel: Grundfaget – matematik, F (trin 1)

MATEMATIK, F
Elevrettet beskrivelse
Målet er at kunne anvende matematiske modeller og metoder til analyse og løsning af konkrete opgaver, samt at benytte disse kommunikativt / formidlingsmæssigt – f.eks. at visualisere resultater grafisk.

Varighed
2 uger/52 timer + 2 træningsbane

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde svarende til 3 timer/uge

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.

Læringselementer
Målpinde
1) Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund (modelleringskompetence).
2) Eleven kan genkende matematikken i praktiske situationer (tankegangs- og repræsentationskompetence).
3) Eleven kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt anvende og omforme enkle formeludtryk (symbolkompetence).
4) Eleven kan gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder (kommunikationskompetence).
5) Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence).
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Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•
•
•

Pc
lommeregner
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film

Bedømmelser
Prøven er mundlig og tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af læreren. Prøveoplægget tildeles eleven ved lodtrækning. Der er mulighed for
gruppeeksamen, hvor eleverne bedømmes enkelvis med en karakter.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med faglige kompetencer til undervisning i matematik.

Udstyrstype:
Pc og lommeregner
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Lokaletype:
Alm. undervisningslokale

Deltagere min. / max.:

Budget:

-
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Grundfag – trin 2
Titel: Grundfaget – samfundsfag, F (trin 2)

SAMFUNDSFAG, F
Elevrettet beskrivelse
I Samfundsfaget inddrages almen viden om landbrugets struktur og brancherelaterede organisationer. Erhvervets indflydelse på samfundet og samfundsøkonomien, som f.eks. arbejdspladser, lovgivning og bekendtgørelser vedr. den primær landbrugsproduktionen. Påvirkninger fra omverdenen,
set i lyset af import og eksport til andre lande. Politiske tiltag og ændringer i for til landbrugsproduktionen.
Tillige arbejdes med betydningen af internationale aftaler vedrørende produktions- og markedsforhold (EU og WTO) – herunder regler for migrerende arbejdskraft.

Varighed
1.5 uger svarende til 39 timer + 2 timers træningsbane/uge

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde i et omfang svarende til 3 timer/uge

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.
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Læringselementer
Målpinde
1) Eleven kan formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres
holdninger og argumenter.
2) Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling.
3) Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige virksomheder.
4) Eleven kan forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i
det fagretslige system.
5) Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde.
6) Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier.
7) Eleven kan identificere forskellige mediers betydning for samfundsdebatten, herunder betydningen af sociale medier i kommunikationen.

Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•

Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film
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Bedømmelser
Der gives en delkarakter/standspunkt karakter i faget.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med kompetencer inden for samfundsfaget.

Udstyrstype:

Pc
Lokaletype:
Alm. klasselokale.

Deltagere min. / max.:

Budget:

-
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Titel: Grundfaget – Erhvervsøkonomi, F (trin 2)

ERHVERVSØKONOMI, F
Elevrettet beskrivelse
Du bliver her indført i de basale erhvervsøkonomiske forhold og lærer om de aktuelle økonomiske problemstillinger i erhvervet.

Varighed
2 uger svarende til 52 timer + 2 timers træningsbane/uge

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde svarende til 3 timer.

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.

Læringselementer
Anvende erhvervsøkonomiske begreber og identificere og behandle typiske erhvervsøkonomiske problemstillinger i forhold til landbrugserhvervet og
maskinområdet.
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Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•
•
•

Pc
Lommeregner
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film

Bedømmelser
Der gives en delkarakter/standpunktskarakter i faget.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med kompetencer i matematik.

Udstyrstype:

Pc
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Lokaletype:

Alm. klasselokale
Deltagere min. / max.:

Budget:

-
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Titel: Grundfaget – fremmedsprog, F (trin 2)

FREMMEDSPROG, F ENGELSK
Elevrettet beskrivelse
Der kræves gode engelskfærdigheder for at kunne begå sig i erhvervet. Mange maskinmanualer er skrevet på engelsk og er hvis man vælger at arbejde i ulandet er det meget vigtigt at kunne begå sig godt på engelsk. Endvidere vil man altid kunne anvende sit engelsk til at kunne forstå fagbøger,
artikler og nyheder, samt videre frem i sit liv.

Varighed
2 uger svarende til 52 timer + 2 timers træningsbane/uge

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde svarende til 3 timer/uge

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.

Læringselementer
At kunne anvende fremmedsprog og inddrage viden om relationer mellem det nationale og internationale marked, europæisk og international politik
og kulturens betydning i forhold til landbrugsfaglige problemstillinger.
Fremme sin mobilitet på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelsen af fremmedsprog i en landbrugsfaglig sammenhæng.
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Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•
•
•

Pc
Lommeregner
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film

Bedømmelser
Der gives en standpunktskarakter i faget og delkarakter for eksamen.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med kompetence i engelsk.

Udstyrstype:
Pc.
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Lokaletype:
Alm. klasselokale.

Deltagere min. / max.:

Budget:

-
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Obligatorisk uddannelsesspecifikke fag – trin 1

Titel: Obligatorisk uddannelsesspecifik fag – Landbrugsproduktion, rutineret (avanceret på talentspor)

LANDBRUGSPRODUKTION
Elevrettet beskrivelse
Under læringsaktiviteten ”Landbrugsproduktion – plantedyrkning/dyr” vil du få kendskab til etablering og såning af de almindelige landbrugsafgrøder herunder om såbedstilberedning, spireproces, såtid og beregning af udsædsmængde.
Da planternes tildeling af næringsstoffer er afgørende for udbytte og kvalitet i planteproduktionen er det vigtigt at have kendskab til optimal udnyttelse og tildeling af næringsstoffer.
Undervisningen i ”Landbrugsproduktion – plantedyrkning/dyr” vil give dig kendskab til de vigtigste plantenæringsstoffer. Du vil få kendskab til
forskellige typer af husdyrgødning og handelsgødning og deres indhold af næringsstoffer. Du vil få træning i udarbejdelse af simple gødningsplaner
til de almindelige landbrugsafgrøder under hensyntagen til afgrødens behov, jordtyper, udbringningsteknik, udnyttelse og gældende lovgivning. Desuden vil du lære at aflæse udskrifter med gødningsplaner. For at planterne kan udnytte næringsstofferne optimalt kræves bl.a. at jorden er afdrænet.
Du vil derfor få kendskab til de vigtigste principper omkring dræning herunder dræningsteknikker og rørtyper afhængig af lokale forhold.
Da pleje af afgrøden i vækstsæsonen er vigtigt for optimalt udbytte, vil du lære de mest almindelige ukrudtsarter, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder. Du vil lære om de vigtigste principper omkring forebyggelse og bekæmpelse af disse skadevoldere herunder sædskifteplanlægning, sortsvalg samt kemisk og mekanisk bekæmpelse.
Du vil blive i stand til at aflæse og udarbejde dyrkningsplaner samt beregning af DB for udvalgte afgrøder. Desuden vil du få kendskab til høst af de
mest almindelige landbrugsafgrøder.
”Landbrugsproduktion – plantedyrkning/dyr” hænger sammen med hvordan dyrene udnytter fodret, nærringsstofferne og hvordan man udarbejder en
foderplan. Endvidere ses der på sygdomstegn, adfærd og praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med dyrene.
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Varighed
4 uger/104 timer + 8 timer træningsbane

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde i et omfang svarende til 3 timer/uge

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.

Læringselementer
Målpinde (rutineret)
1) Eleven kan udføre praktiske elementer i arbejdet med husdyr, plantedyrkning og kørsel med landbrugsmaskiner på en miljø og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde
2) Eleven har kendskab til overordnet lovgivning for husdyrhold, produktion af landbrugsafgrøder og kørsel med landbrugsmaskiner.
3) Eleven kan håndtere og passe, herunder fodre en husdyrbesætning efter instruktion på baggrund af kendskab til foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov og foderplaner, dyrenes adfærd, velfærd og sundhed, krav til smitteforebyggelse, hygiejne og forebyggelse af sygdomme samt
udvalgte maskiner, staldanlæg og tekniske installationer som anvendes i husdyrproduktionen
4) Eleven kan aflæse og arbejde ud fra en dyrkningsplan, herunder gødningsplan og planteværnsplan for udvalgte landbrugsafgrøder på baggrund af kendskab til etablering, dyrkning og høst med udvalgte maskiner, næringsstoffer, næringsstofomsætning i jorden, planternes næringsstofbehov, overordnede sædskifteprincipper samt anvendelse og udbringning af handels- og husdyrgødning.
5) Eleven kan under vejledning foretage almindeligt eftersyn og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner, teknisk udstyr, staldanlæg og driftsbygninger på en almindelig landbrugsbedrift på baggrund af kendskab til materialer, værkstedsudstyr, olie og smøremidler som almindeligvis
anvendes på landbrugsbedrifter
6) Eleven har kendskab til metoder for naturpleje på landbrugsbedrifter og naturpleje med husdyr
7) Eleven har kendskab til avlsprincipper i husdyrproduktionen
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Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•
•
•

Pc
Lommeregner
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film

Bedømmelser
Der gives en standpunktskarakter i faget.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med faglige kompetencer til undervisning i landbrugsproduktion.

Udstyrstype:

Pc
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Lokaletype:

Undervisningslokale og værksted

Deltagere min. / max.:

-

Budget:

-
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Titel: Obligatorisk uddannelsesspecifik fag – Grundlæggende økonomi, begynder (trin 1)

GRUNDLÆGGENDE ØKONOMI
Elevrettet beskrivelse
I dette fag undervises i basale økonomiske sammenhænge og begreber, og med baggrund heri i grundlæggende bogføring og produktionsøkonomiske
beregningsmodeller. Dette skal give forudsætning for at vurdere de økonomiske aspekter vedrørende konkrete produktionseksempler. Foretage produktionsøkonomiske beregninger og udarbejde personlige budgetter på baggrund af viden om grundlæggende økonomiske tankegange i forbindelse
med virksomheden, samfundet, og den enkelte økonomi.

Varighed
1 uge/26 timer + 2 træningsbane

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde svarende til 2 timer/uge

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.
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Læringselementer
Målpinde
1) Eleven kan redegøre for grundlæggende økonomiske tankegange og begreber med udgangspunkt i elevens personlige økonomi.
2) Eleven kan redegøre for faktorerne: lønindtægt, skat, feriepenge, forbrug og priser, privat økonomistyring, opsparing og lån.
3) Eleven kan foretage daglig bogføring af kassebilag og foretage afstemning af månedsopgørelse og momskonti.
4) Eleven kan redegøre for faktorer, der indgår og har betydning for en virksomheds økonomiske resultat.

Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•
•
•

Pc
Lommeregner
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film

Bedømmelser
Faget bedømmes med bestået/ikke bestået – Standpunktskarakter

80

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med faglige kompetencer til undervisning i grundlæggende økonomi.

Udstyrstype:
• Pc
• Lommeregninger
Lokaletype:
Undervisningslokale

Deltagere min. / max.:

Budget:

-
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Titel: Obligatorisk uddannelsesspecifik fag – Plantebeskyttelse 1, begynder (trin 1)

PLANTEBESKYTTELSE 1
Elevrettet beskrivelse
Her lærer du at kunne håndtere kemikalier og anvende dem i praksis. Endvidere lærer du at kalibrere sprøjter og kunne gøre dem klar til brug.
I dette fag vil du få mulighed for at tage sprøjtecertifikat.

Varighed
1 uge/26 timer + 2 timer træningsbane

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde svarende til 3 timer/uge

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.

Læringselementer
Målpinde (begynder)
1) Eleven har kendskab til gældende love og bestemmelser for anvendelse af bekæmpelsesmidler
2) Eleven har kendskab til typer af pesticider og forbrug i landbruget
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3)
4)
5)
6)
7)

Eleven kan ud fra etiket og leverandørbrugsanvisning vælge dyser, væskemængde pr. ha eller m2, arbejdstryk og kørehastighed
Eleven kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet
Eleven kan ud fra etiket, arbejdspladsbrugsanvisning m.v. vælge korrekt værnemidler ved opblanding og ved udsprøjtning
Eleven kan udføre korrekt indstilling, betjening og afprøvning af armatur, dyser og spredebom
Eleven kan vælge dyse og tryk, beregne og afprøve kørehastighed (eller evt. ganghastighed), beregne dosering pr. tank og foretage udmåling
af kemikalie.
8) Eleven kan vælge og benytte de nødvendige personlige værnemidler under arbejdets udførelse
9) Eleven har gennemført delprøve 1 og 4 af sprøjtecertifikat, jf. miljøministeriets regler.

Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•
•
•
•

Pc
Lommeregner
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film
Traktor, sprøjter mm

83

Bedømmelser
Bestået/ikke bestået – standspunktskarakter

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med faglige og lovmæssige kompetencer til undervisning i plantebeskyttelse.
Udstyrstype:
Pc, bøger og teknik til sprøjtning
Lokaletype:
Skolens værksteder og undervisningslokale.
Deltagere min. / max.:

Budget:

-
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Titel: Obligatorisk uddannelsesspecifik fag – Økologi grundprincipper, begynder (rutineret på talentspor) (trin 1)

ØKOLOGI GRUNDPRINCIPPER
Elevrettet beskrivelse
Her undervises i de økologiske grundbegreber, og med baggrund heri om miljøforhold, bæredygtighed og stofkredsløb i natur- og kulturlandskabet.
Ydermere gennemgås principperne bag økologisk planteproduktion og økologisk husdyrproduktion.
Faget køres som projekt sammen med Bæredygtighed 1.

Varighed
1 uge/26 timer + 2 timers træningsbane/uge

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde svarende til 2 timer/uge

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.

Læringselementer
Målpinde
1) Eleven kan udføre praktiske elementer i jordbrug på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
2) Eleven kan redegøre for samspillet mellem økologisk planteproduktion og økologisk husdyrproduktion.
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3)
4)
5)
6)

Eleven har kendskab til økologiske sædskifteprincipper og afgrødevalg.
Eleven har kendskab til økologisk ukrudtkontrol.
Eleven har kendskab til maskiner og jordbehandlingsmetoder som anvendes til økologisk planteproduktion.
Eleven kan, for udvalgte husdyr, redegøre for økologisk produktion.

Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•
•
•

Pc
Lommeregner
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film

Bedømmelser
Der gives en standspunktskarakter for faget.
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Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med faglige kompetencer til undervisning i økologi.

Udstyrstype:
Pc

Lokaletype:
Undervisningslokale

Deltagere min. / max.:

-

Budget:

-
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Titel: Obligatorisk uddannelsesspecifik fag – Bæredygtighed 1, begynder (trin 1)

BÆREDYGTIGHED I
Elevrettet beskrivelse
Her undervises i de økologiske grundbegreber, og med baggrund heri om miljøforhold, bæredygtighed og stofkredsløb i natur- og kulturlandskabet.
Ydermere gennemgås principperne bag bæredygtighed.
Du kommer også til at arbejde med grøn økonomi og kvalitets styring. Du besøger en relevant virksomhed der arbejder aktuelt med disse problemstillinger. Du
arbejder aktivt med planlægning og udvikling af arbejdsprocesser i relevant virksomhed.

Faget afvikles som projekt sammen med Økologi grundprincipper

Varighed
1 uge/26 timer + 2 timer træningsbane/uge

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde.

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.
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Læringselementer
Målpinde
1) Eleven har kendskab til produktion af energi.
2) Eleven har kendskab til de i erhvervet brugte varme- og energikilder.
3) Eleven har kendskab til metoder til at spare på energi i landbrugsproduktionen.
4) Eleven har viden om brændsels- og brændstoføkonomi

Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•
•

Pc
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film

Bedømmelser
Der gives en standpunktskarakter i faget.
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Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med faglige kompetencer til undervisning i økologi

Udstyrstype:
Pc

Lokaletype:
Undervisningslokale

Deltagere min. / max.:

-

Budget:

-
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Obligatorisk uddannelsesspecifikke fag – trin 2
Titel: Obligatorisk uddannelsesspecifik fag – Iværksætteri og innovation, begynder (trin 2)

IVÆRKSÆTTERI OG INNOVATION
Elevrettet beskrivelse
I dette fag lærer du om nytænkning/innovation og udvikling inden for landbrugsproduktionen. Vi vil også fokusere på ivæksætteri og innovationsredskaber.

Varighed
1 uge svarende til 26 timer.

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde svarende til 3 timer/uge

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.

Læringselementer
Eleven kan medvirke ved udvikling og innovation af virksomheder på baggrund af kendskab til selvstændigsbegrebet, etableringsforhold og organiske principper for virksomheder samt innovationsredskaber og –processer.
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Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•
•
•

Pc
Lommeregner
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film

Bedømmelser
Der gives en standpunktskarakter i faget.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med kompetencer iværksætteri og innovation.

Udstyrstype:

Pc
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Lokaletype:

Alm. klasselokale.
Deltagere min. / max.:

Budget:

-
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Titel: Obligatorisk uddannelsesspecifik fag – Bæredygtighed II, rutineret (trin 2)

BÆREDYGTIGHED II
Elevrettet beskrivelse
???

Varighed
1 uge svarende til 26 timer + 2 træningsbane/uge.

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde.

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.

Læringselementer
At kunne bruge sin viden om bæredygtige produktionsformer og arbejdsrutiners betydning for miljøet og kvaliteten af fødevarer ved planlægning og
produktion af fødevarer.
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Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•
•

Pc
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film

Bedømmelser
Der gives en standspunktskarakter i faget.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med kompetencer i bæredygtighed.

Udstyrstype:

Pc
95

Lokaletype:
Alm. undervisningslokale og skolens værksted.

Deltagere min. / max.:

Budget:

-
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Valgfrit uddannelsesspecifikke fag – trin 1
Titel: Valgfrit uddannelsesspecifik fag – Dyrehold, rutineret (trin 1)

DYREHOLD
Elevrettet beskrivelse
Du lærer om følgende emner:
- Fodring: næringsstoffer, fodermidlernes kategorier, energisystemser, kvalitet, opbevaring.
- Adfærd og velfærd – Du får kendskab til produktionsdyrenes adfærd, velfærd og forståelse for de forskellige perioder af dyrets livcyklus.
- Avl reproduktion – du får kendskab til produktionsdyrenes avl og reproduktion, herigennem avls-tekniker.
- Sundhed og sygdomslære – sygedomstegn, immunforsvaret, sygedomslære, aflivning og lovgivning.

Varighed
2 uger/52 timer + 2 timer træningsbane/uge

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde.

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen
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Læringselementer
Målpinde
1) Eleven kan varetage den daglige pasning og håndtering af dyrene på baggrund af forståelse for dyrenes anatomi og fysiologi, adfærd, behov
for pasning, krav til opstaldning, indretning og krav til bygninger og inventar samt forskellige produktionssystemer.
2) Eleven kan varetage den daglige fodring på baggrund af forståelse for dyrenes foderbehov i de forskellige perioder af dyrenes livscyklus,
krav til foderets indhold, kvalitet, behandling og opbevaring.
3) Eleven kan deltage i avlsarbejdet, herunder foretage de nødvendige registreringer på baggrund af kendskab til forhold omkring avl og reproduktion.
4) Eleven kan varetage overvågningen af dyrene, herunder observere symptomer på sygdomme og kan planlægge smitteforebyggelse og behandling af syge dyr på baggrund af viden om de almindeligste sygdomme, hygiejne, sundhed og dyrevelfærd.
5) Eleven har kendskab til miljømæssige påvirkninger fra dyreholdet
6) Eleven har kendskab til økonomi i produktion af udvalgte produktionsdyr.
7) Eleven har kendskab til afsætning af dyr eller animalske produkter.

Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•

Pc
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
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•

Film

Bedømmelser
Der gives en standpunktskarakter i faget.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med faglige kompetencer til undervisning i dyrehold.

Udstyrstype:

Pc
Lokaletype:
Undervisningslokale og skolens værksteder.

Deltagere min. / max.:

-

Budget:

-
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Titel: Valgfrit uddannelsesspecifik fag – Specialproduktioner, husdyr, begynder (trin 1)

SPECIALPRODUKTIONER, HUSDYR
Elevrettet beskrivelse
Du lærer at kende til:
- Adfærd
- Fodring
- Sygdomme
- Reproduktion

Varighed
1 uge/28 timer + 2 timers træningsbane/uge

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde.

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen
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Læringselementer
Målpinde
1) Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende håndtering af udvalgte produktionsdyr på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde på baggrund af kendskab til miljømæssige påvirkninger fra dyreholdet og etik omkring hold af dyr
2) Eleven kan deltage i tilrettelægge og gennemførelse af produktionen af udvalgte produktionsdyr på baggrund af viden om overordnede
produktionsmetoder, kendskab til bygninger, indretning og krav hertil ud fra dyrenes naturlige adfærd, gældende regler og støttemuligheder for udvalgte produktionsdyr
3) Eleven kan håndtere udvalgte dyr og redegøre på deres pasning på baggrund af kendskab til de aktuelle dyregruppers anatomi og fysiologi samt viden om dyrenes adfærd, både normal og unormal
4) Eleven kan fodre og redegøre for grundlæggende fodring og foderplanlægning på baggrund af kendskab til forskellige fodertyper og
deres egenskaber.
5) Eleven kender forholdsregler mod og behandling af sygdomme og parasitter på baggrund af kendskab til det valgte produktionsdyrs særlige behov, behandling eller efterbehandling ud fra kendskab til almindeligt forekommende sygdomme, hygiejne og sundhed.
6) Eleven har kendskab til dataregistrering og mærkning.
7) Eleven har kendskab til reproduktion og avl.
8) Eleven har kendskab til afsætning af dyr eller animalske produkter.

Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•

Pc
Lommeregner
Kompendium
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•
•
•

Fagbøger
Videoklip
Film

Bedømmelser
Der gives en standpunktskarakter for faget.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med faglige kompetencer i specialproduktioner.

Udstyrstype:
Pc

Lokaletype:
Skolens værksteder og undervisningslokale

Deltagere min. / max.:

Budget:

-
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Valgfrit uddannelsesspecifikke fag – trin 2
Titel: Valgfrit uddannelsesspecifik fag – Økologi, økonomi og afsætning, avanceret (trin 2)

ØKOLOGI, ØKONOMI OG AFSÆTNING
Elevrettet beskrivelse
I dette fag beskæftiger du dig med de konkrete vilkår for den økologiske produktion – herunder avlsregler og den statslige kontrol af disse. I undervisningen får du tillige indsigt i afsætningsmuligheder og viden om data for hjemmemarkedssalg og eksportmuligheder.
Støtteordninger omkring økologisk produktion vil også blive gennemgået.

Varighed
1 uge svarende til 26 timer + 2 timers træningsbane/uge

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde.

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.
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Læringselementer
Disse emner omhandler faget:
- Lovgivning for økologisk produktion
- Kvalitet, produktion, konservering og opbevaring af økologiske afgrøder
- Afsætning og salg af økologiske produkter
Støtteordninger ved økologisk produktion
- Certificeringer og mærkningsregler
- Økonomiske vilkår for økologisk produktion
- Omlægning til økologisk landbrug

Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•
•
•

Pc
Lommeregner
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film
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Bedømmelser
Der gives en standpunktskarakter i faget.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med kompetencer i økologisk landbrug.

Udstyrstype:

Pc
Lokaletype:
Alm. undervisningslokale eller skolens værksted.

Deltagere min. / max.:

Budget:

-
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Titel: Valgfag – specialproduktioner (trin 1 = 2 uger) og (trin 2 = 1 uge)

VALGFAG SPCIALPRODUKTIONER (pelsdyr, får, fjerkræ, fisk, svin, kvæg
Elevrettet beskrivelse
Du skal inden for dit område vælge en problemstilling du vil arbejde med, herigennem komme med løsningforslag, ændringer eller anden tankegang
for at løse problemstillingen

Varighed
Landbrugsassistent, trin 1 – 2 uger
Landbrug, husdyr 1 uge

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmearbejde.

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen

Læringselementer
Skal svare til oversigten over skoleperiodens placering af læringselementer – Forløbsoversigt
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Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•
•
•

Pc
Lommeregner
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film

Bedømmelser
Afsluttende prøve, eksamen – mundligt
Censor udefra

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer med kompetencer i specialet husdyr
Udstyrstype:
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Pc
Lokaletype:
Alm undervisningslokale og skolens værksteder
Deltagere min. / max.:
Budget:
-
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Titel: Bundne specialefag – specialet landmand, husdyr, avanceret (ekspertniveau for talentspor) (trin 2)

SPECIALET LANDMAND, HUSDYR
Elevrettet beskrivelse
Her skal du vise at du kan tage ansvar for den daglige pasning af husdyr og håndtere uforudsete hændelser i besætningen. Kunne vurdere foderkvalitet, lave foderplaner og justere og ændre foderplanerne i forhold til dyrets livcyklus. Du skal kunne kende til sygdomme og symptomer, samt kun
behandle og forbygge. Endvidere kende til tranport/flytning af dyr i henhold til lovgivningen. Kende til produktionsanlæg og dimensioner i forhold til
dyrets naturlig adfærd. Kende til omkostninger og –øget indtjening i forhold til husdyrhold. Du skal kunne betjene, anvende og vedligeholde komplicerede maskiner og tekniske installationer, samt udstyr som anvendes i en moderne husdyrproduktion.

Varighed
7,5 uger

Elevens arbejdstid
Der må påregnes hjemmarbejde.

Elevforudsætninger
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet – se §3 i bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen.
Læringselementer
Målpinde:
Afsluttende prøve: Landbrugsuddannelsen. Landmand, husdyr
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Læringsmiljø
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Uddannelsens skoleundervisning og praktikuddannelse tilrettelægges, så eleven kan anvendes den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at
løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikler sine måder at løse
arbejdsopgaver på i skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer
•
•
•
•
•

Pc
Kompendium
Fagbøger
Videoklip
Film

Bedømmelser
Mundligt eksamen med karakter
7-trinsskalaen
Eksamen
Mundtlig evaluering, eksamen
Projekt, eksamen

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr
Lærerkvalifikationer:
Lærer som har kompetencer i specialet husdyr
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Censor udefra til eksamen
Udstyrstype:
Pc

Lokaletype:
Alm. undervisningslokale
Deltagere min. / max.:
Budget:
-
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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.
Talent og højniveau
På hovedforløbet har du mulighed for at vælge uddannelsesspecifikke fag på et højere niveau, end det der er fastlagt for de ordinære uddannelser.
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 hovedforløb
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• Træningsbanen gøres obligatorisk på hovedforløbene 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.
Bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser § 37
Valgfri specialefag (HF)
Der er ikke EUX på landbrugsuddannelsen.
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