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Hovedforløbet Landbrugsuddannelsen, version 03
Praktiske oplysninger
Efter gennemført grundforløb og praktik starter du i hovedforløbet, som er delt i to trin:
•
•

Trin 1: 1. hovedforløb – Landbrugsassistent
Trin 2: 2. hovedforløb – Faglært landmand

På Grindsted Landbrugsskole tilbyder vi speciale på Faglært Landmand i husdyr (kvæg, svin,
mink) eller planter.

Figur 1: Oversigt over landbrugsuddannelsen. Grindsted Landbrugsskole tilbyder alle
forløbene bortset fra Jordbrugsmaskinfører

Hovedforløbets pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag
Undervisningen på hovedforløbet har til hensigt at styrke og udvikle din praktiske og
teoretiske viden, som du har med dig fra dine tidligere skoleophold og ikke mindst din
praktiktid. Derfor sætter vi barren højt på det faglige niveau, så du skal arbejde hårdt fra
første færd.
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Differentiering af undervisningen
Desuden tilpasser vi undervisningsmetoderne til din personlige og faglige udvikling,
afhængigt af om du kommer på 1. eller 2. hovedforløb. Vi bruger forskellige slags
lærebogsmateriale, dels almindelige bøger og tidsskrifter, dels digitale platforme med
relevant viden. Vi eksperimenterer med brug af videomateriale, både som læreroplæg og
som elevafleveringer. Vi differentierer undervisningen på flere forskellige måder:
•
•
•

Niveaudifferentiering – i nogle forløb deler vi jer op efter jeres faglige niveau – eller
I vælger jer selv ind på forløb med højere/lavere niveau.
Opgavedifferentiering, nogle opgaver har forskellige niveauer, så du kan træne de
forskellige færdigheder, du har brug for.
Arbejdsdifferentiering veksler mellem individuelt og gruppearbejde, og vi varierer
opgaveformer, så der både er træningsopgaver til paratviden samt udfordrende
opgaver til ny viden og fordybelse.

Didaktiske principper
Til grund for valget af forskellige undervisnings- og differentieringsformer ligger fire
didaktiske principper, som beskriver, hvordan du opnår de kompetencer, du skal tilegne dig i
undervisningen.
Paratviden og faglige begreber
I alle fag ligger der en bestemt terminologi, et fagsprog, og dette skal du lære at bruge. Det
gør det lettere at drøfte dit arbejde ude i landbrugspraktikken. Det kunne være at kende de
forskellige kulturplanter.
Færdigheder og arbejdsprocesser
De forskellige arbejdsopgaver i landbruget er også praktisk arbejde, og for at blive dygtig til
dit håndværk, skal du lære arbejdsmetoderne at kende, og du skal øve dig. Det kunne være
at svejse eller bakke med en traktor og vogn.
Dannelse, kultur og samarbejde
At arbejde i landbruget handler også om at omgås andre mennesker, etik i pasning af dyr og
forståelse for miljø- og samfundsmæssige problemer. Dette princip handler om at arbejde
sammen med andre og forholde sig til forskellige problemstillinger.
Undersøge, vurdere og konkludere
En landmand skal kunne løse problemer ud fra sin faglige og praktiske viden. Der er ikke altid
et facit, og derfor skal du kunne undersøge en problemstilling, og derved udtænke løsninger.
I undervisningen kan det være, når vi løser opgaver i relation til forskellige områder af en
rigtig landbrugsbedrift (kaldes også case baseret).
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Figur 2 Didaktiske principper på Grindsted Landbrugsskole

1. hovedforløb
Vi lægger meget op til, at du skal bruge og udvikle din erfaring fra praktiktiden i
undervisningen gennem opgaver, fremlæggelser m.v. Nogle undervisningsforløb er af mere
praktisk karakter, mens en større del foregår i klassen, hvor vi dog bestræber os på at bruge
viden og erfaringer fra praksis. Vi har fokus på, at du selvstændigt lærer at sætte dig ind i
faglige problemstillinger, som du kan hjælpe med at løse.
Der vil være en del opgaveløsning og udarbejdelse af mindre rapporter. Derfor er det nyttigt
at du har en pc med, og at du træner at bruge almindelige programmer i Office pakken.
På 1. hovedforløb fordeles eleverne i et passende antal klasser afhængigt af holdets samlede
størrelse.

2. hovedforløb
En meget stor del af undervisningen foregår i klassen, hvor du altid vil have brug for PC,
bøger, skriveredskaber m.v. Du skal sørge for at have din egen pc med, og vi bruger flere
online programmer som hjælp til at hente viden og beregne resultater. For eksempel Markonline, DMS m.fl. En stor del af fagene afsluttes på avanceret niveau 1, derfor er der fokus på,
at din basisviden er på plads, og at du kan bruge denne viden til at løse problemer og træffe
fornuftige beslutninger ude i praksis.
Der vil være en del opgaveløsning og udarbejdelse af større skriftlige rapporter, som du skal
kunne forsvare ved fremlæggelser og andre samtaler.
Normalt fordeles eleverne i klasser efter valgt speciale, og hvert speciale undervises efter
specialets relevante målpinde og lektionsplan. Specialelæreren er typisk klasselærer for hver
specialeklasse, og er den, der tager imod, afslutter holdet samt tager sig af diverse
udviklingssamtaler m.v.
Erfaringen viser, at vi ofte har en stor kvægklasse og tre mindre specialeklasser på planter,
svin og mink. Disse tre samlæses i en fælles klasse på de fælles obligatoriske fag, som
1

Tabel 3: Oversigt over kravene til de nævnte præstationsstandarder
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økonomi, bæredygtighed, samfundsfag m.v., så vi som regel har to klasser, A og B, til disse
fag.

Kriterier for vurdering af dine kompetencer og forudsætninger
Forud for udarbejdelse af din personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering.

Vurdering af dine reelle kompetencer – det du kan
Her vurderes elevtype ud fra følgende personlige kompetencer. Det gælder elever under og
over 25 år.
•
•
•

Formelle kompetencer defineret som det, du har papir på.
Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, f.eks. i
forbindelse med arbejdspladserfaring og kurser uden bevis.
Uformelle kompetencer defineret som det, du har tilegnet sig andre steder, f.eks. fra
medier, litteratur og foreningsliv.

Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen.

Vurdering af dine forudsætninger for at gennemføre uddannelsen
Herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til dig, om du er flytbar i forbindelse
med skoleskift, om sprog, regnekundskaber eller almene skolekundskaber er gode nok.
Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for dig.

Vurdering af dit behov for tiltag, der skal sikre din mulighed for at gennemføre den
ønskede uddannelse
Herunder specialpædagogisk støtte, længere uddannelsestid, tilvalg af faglig/almen karakter
og brug af øvrige støttemuligheder.
Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om du har behov for supplerende
kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen

Specielt for hovedforløbet med Ny mesterlære (GM)
For EU-borgere som ønsker en dansk landbrugsuddannelse, følger skolen de fastsatte
rammer for et individuelt forløb. Grindsted Landbrugsskole tilbyder Ny Mesterlære på
engelsk, og kurset henvender sig naturligt til EU-borgere mellem 18 og 24 år, som ønsker en
dansk landbrugsuddannelse på 2 år.
Du kan læse mere om Ny Mesterlære under den lokale undervisningsplan for Grundforløbet
på skolens hjemmeside. På hovedforløbet undervises du på engelsk og du afslutter efter
Hovedforløb 1 med eksamen til Landbrugsassistent.
Hvis du ønsker at fortsætte og tage hele uddannelsen til Faglært Landmand, følger du
Hovedforløb 2 på dansk.

Undervisningen i hovedforløbet
Når du starter på hovedforløbet, har du gennemført grundforløbet samt cirka 13 måneders
praktik. I løbet af denne praktik har du haft besøg af en lærer, og når du kommer på skolen,
arbejder vi i timerne videre med de ting, du har lært ude i praktikken. F.eks. starter vi med
et projekt, hvor du får samlet op på tingene ved at lave en rapport om din praktik. Herom
senere.
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I landbrugsuddannelsen er hovedforløbet delt i to trin, som fører frem til bevis for Faglært
Landmand. 1. hovedforløb er adskilt fra 2. hovedforløb med cirka 15 måneders praktik. I
figurerne herunder kan du se en oversigt over de fag, der udbydes på de to hovedforløb.

Figur 3: Oversigt over fag og læringselementer på 1. hovedforløb.

Figur 4: Oversigt over fag og læringselementer i 2. hovedforløb, Landmand Husdyr, version
3.0.

Figur 5: Oversigt over fag og læringselementer i 2. hovedforløb, Landmand Planter, version
3.0
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Grundfag
Du kender dem fra skolen, f.eks. Biologi og Matematik. På 2. hovedforløb hedder
grundfagene Samfundsfag, Erhvervsøkonomi og Fremmedsprog. Disse underviser vi i efter
samme præstationsstandard som andre steder. Et grundfag kan være fælles mellem flere
erhvervsuddannelser.

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag
Disse fag er specifikt tilknyttet indholdet i landbrugsuddannelsen. Det er dels støttefag som
fremmedsprog og iværksætteri, dels det bundne specialefag, som er knyttet til dit valg af
speciale: Landmand, husdyr eller Landmand, planter. På Grindsted Landbrugsskole har vi
knyttet to valgfri uddannelsesspecifikke fag til det bundne speciale. Derved kan vi skabe en
større sammenhæng i den måde, hvorpå du arbejder med stoffet.

Valgfri uddannelsesspecifikke specialefag
De valgfri uddannelsesspecifikke fag knytter sig til specialerne på Landbrugsuddannelsen,
dvs. Husdyr eller Planter. Det er for eksempel Specialproduktion Planter eller Husdyr I (dette
fag tilbyder vi i tre kategorier: kvæg, svin og mink). Ydermere er der muligheder for at vælge
forskellige andre fag, så du f.eks. som planteavler kan vælge Nicheproduktion, hvis du f.eks.
gerne vil arbejde med slagtekalve eller holde får.

Innovation og etablering af selvstændig virksomhed
Nogle vælger at etablere sig som selvstændige landmænd, mens andre foretrækker
lønmodtagerjobs i erhvervet. Alle steder er det vigtigt, at du kan finde på nye ideer, hvis
noget ikke virker, og at du forstår, hvordan du skal sætte nye tiltag i værk. På 2. hovedforløb
er der et specielt fag netop til at lære dig dette, ligesom Trin 3 og 4 (Produktionsleder og
Agrarøkonom) giver dig stærke og specifikke kompetencer hertil.
Men derudover tilrettelægger vi ofte forløb, som træner dig i at udvikle gode ideer og sætte
aktiviteter i gang. F.eks. Dyrskue Farm Festival.

Fremmedsprog
På 2. hovedforløb vil der være undervisning i fremmedsprog, og vi arbejder med andre
landes landbrug, sprog og kultur. Dels har vi på skolen en gruppe udenlandske
landbrugselever, som du vil møde også i undervisningen, dels tager vi på en studietur til at
andet europæisk land.

Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i
praktik
Der er ikke skolepraktik i landbrugsuddannelsen, så du kommer i praktik på en
landbrugsvirksomhed, der er godkendt som praktiksted. Din læremester sørger for den
løbende bedømmelse under praktikforløbet, som afsluttes ved en afsluttende bedømmelse.

Praktik i udlandet
Der er mulighed for godkendt praktikplads i Holland, Irland, Tyskland, Norge, Polen igennem
Travel2Farm og PIU Erasmus+. Her får du hjælp til det praktiske før rejsen og et rejselegat
og lommepenge under opholdet. Opholdet har typisk en varighed på ca. 3 måneder og kan
være en forberedelse på dig selv, hvis du vil længere væk i din praktik. Længere væk kan
være Australien, hvor du kan tage et ophold på 6 måneder eller mere. Her har du mulighed
for at medbringe den danske løn via en udstationering fra din arbejdsgiver. Nærmere
oplysninger ved henvendelse til skolen.
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Bedømmelsesplan
Løbende bedømmelse
I forbindelse med gennemførelse af undervisningen foretager vi en løbende bedømmelse af
din præstation i fagene, såvel den umiddelbare feedback du får i undervisningen, som
feedback på afleveringsopgaver o.l. Bedømmelsen baseres på de teoretiske opgaveløsninger,
små tests og på din medvirken og udbytte af forskellige praktiske opgaver, der er indeholdt i
uddannelsen. Bedømmelsen skal klarlægge, om dit standpunkt er i overensstemmelse med
de kompetencemål og krav, der er i de pågældende fag.
Vi vurderer løbende dit standpunkt, evner og engagement med det formål at kunne vejlede
dig til at lære mest muligt under dit skoleophold.
Cirka midtvejs i skoleforløbet afholder vi formelle midtvejssamtaler, hvor fokus er på din
læreproces, og hvordan du kan udvikle dig bedst muligt. Eftersom vi er en kostskole, hvor
det sociale samspil mellem eleverne fylder meget i dagligdagen, vil samtalerne også handle
om dine sociale kompetencer, hvordan trives du på skolen, og hvad vi sammen kan gøre for
at sikre denne trivsel.
Disse samtaler kan give anledning til justeringer i din uddannelsesplan.

Afsluttende bedømmelse
De forskellige fag bedømmes efter reglerne i Uddannelsesordning for
Landbrugsuddannelsen2. Se Bilag 1 samt under de enkelte læringselementer.

Evaluering på 1. hovedforløb
Der gives standpunktskarakterer efter uddannelsesordningen.
Eksamen holdes i grundfagene Biologi E og Matematik F. Der trækkes lod mellem disse om
det fag, der vil være eksamen i.
Hvis du vælger at afslutte som Landbrugsassistent, besvarer du en større skriftlig opgave
som eksamineringsgrundlag. Se afsnit Eksamensregler.
Øvrige elever udfører ligeledes en afsluttende opgave, som forsvares ved en fremlæggelse.

Eksamensregler
Herunder kan du læse om de forskellige fag, som skolen holder eksamen i. Beskrivelsen er
delt op i fire afsnit:
1. Væsentlige mål.
Eksamen vil altid være en stikprøve, derfor udvælger vi de væsentlige mål, som vi
eksaminerer i forhold til.
2. Eksaminationsgrundlag.
Skal du udarbejde en rapport, skal du trække spørgsmål osv.?
3. Bedømmelsesgrundlag.
Hvilke præstationer bedømmes?
4. Bedømmelseskriterier.
Hvilke præstationer/kompetencer vægter vi ved bedømmelsen af din præstation?
For generelle bestemmelser henvises til skolens eksamensreglement.

Disse kan søges via http://eud-adm.dk/. Vælg Find EUD-uddannelsesordning, dernæst
Uddannelse (16) Landbrugsuddannelsen.
2
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Landbrugsassistent
Hvis du vælger at afslutte din uddannelse som Landbrugsassistent, skal du op til følgende
eksamen:

Eksamensfag

Landbrugsassistent

Væsentlige mål

Bedømmelsesgrundlag

Du skal have grundlæggende viden indenfor:
• Husdyrs anatomi, fysiologi, kendetegn, reproduktion og
pasningskrav.
• Kulturafgrøders vækstforløb og naturens kredsløb.
• Økologi og naturpleje.
• Jordbundsforhold og jordbehandlingsmetoder.
• Fagengelsk og internationalisering.
• Arbejdsmiljø og sikkerhed.
Du skal kunne besvare spørgsmål indenfor pensum i Grundforløb 2
og 1. hovedforløb, derudover udarbejder du et individuelt valgfrit
emne, der fremlægges ved eksamen.
Der udtrækkes opgave indenfor hvert enkelt emne ved eksamen
(der tages hensyn til dit specialefag: kvæg, svin, mink ).
Opgaven og den mundtlige præstation vægtes lige.

Bedømmelseskriterier

Karakter gives efter 7 skalaen.

Eksaminationsgrundlag

Hovedforløbets anden del
Der gives standpunktskarakterer efter uddannelsesordningen.
Du afslutter med eksamen som Faglært Landmand ved at besvare en større skriftlig opgave
som eksaminationsgrundlag.
Der kan være forskellige certifikater, du skal erhverve, samt større opgaver, der skal bestås
for, at du blive indstillet til eksamen.

Beskrivelser af eksamen i fag på 2. hovedforløb
De afsluttende prøver på Grindsted Landbrugsskole består af et praksisrelateret projekt, der
tager udgangspunkt i de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for
uddannelsen. Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i de emner og arbejdsopgaver, der
typisk findes inden for specialet eller niveauet.
Tabel 1: Vigtige kriterier for eksamen på 2. hovedforløb 2017. Landmand, Husdyr

Eksamensfag
Fagansvarlige

Afsluttende prøve Landmand, Husdyr

Væsentlige mål

Den afsluttende eksamen tager udgangspunkt i dit bundne
specialefag og de mål, som knyttes hertil.

Eksaminationsgrundlag

På baggrund af en eksisterende landbrugsejendom, udarbejder du
en opgave, der indgår som grundlag for en mundtlig eksamination.
Kravene til opgaven fremgår af det udleverede projektoplægs
spørgsmål og vejledninger.
Hver elev udarbejder og afleverer en individuel skriftlig opgave.
Projektet løses indenfor en varighed af 5 arbejdsdage.
Nogle dage efter aflevering af det skriftlige projekt skal der være en
mundtlig eksamination, som tager udgangspunkt i din besvarelse.

Bedømmelsesgrundlag

Din præstation bedømmes med én karakter, hvor projektet og den
mundtlige præstation vægtes lige. Det vil sige én samlet karakter
for alle fag, der indgår i projektet – både skriftligt og mundtligt.

GM+KKJ+PKM+KLO
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(jfr. Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen §6 stk.3).
Bedømmelseskriterier

Ved bedømmelsen af din præstation lægger vi vægt på, at du kan
behandle stoffet ud fra såvel en praktisk som en teoretisk
synsvinkel.
Du skal kunne beskrive praksis ud fra relevant datamateriale samt
dine egne observationer, og du skal kunne vurdere dette i relation
til den teori, som er knyttet til fagområdet.
Du skal kunne forklare, hvordan du ville håndtere problemet, hvis
du stod med det i praksis.

Tabel 2: Vigtige kriterier for eksamen på 2. hovedforløb 2017. Landmand, planter

Eksamensfag

Afsluttende prøve Landmand, Planter

Væsentlige mål

Den afsluttende eksamen tager udgangspunkt i dit bundne
specialefag og de mål, som knyttes hertil.

Eksaminationsgrundlag

På baggrund af en eksisterende landbrugsejendom, udarbejder du
en opgave, der indgår som grundlag for en mundtlig eksamination.
Kravene til opgaven fremgår af det udleverede projektoplægs
spørgsmål og vejledninger.
Hver elev udarbejder og afleverer en individuel skriftlig opgave.
Projektet løses indenfor en varighed af 5 arbejdsdage.
Nogle dage efter aflevering af det skriftlige projekt skal der være
en mundtlig eksamination, som tager udgangspunkt i din
besvarelse.

Bedømmelsesgrundlag

Din præstation bedømmes med én karakter, hvor projektet og den
mundtlige præstation vægtes lige. Det vil sige én samlet
karakter for alle fag, der indgår i projektet – både skriftligt og
mundtligt.
(jfr. Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen §6 stk.3).

Bedømmelseskriterier

Ved bedømmelsen af din præstation lægger vi vægt på, at du kan
behandle stoffet ud fra såvel en praktisk som en teoretisk
synsvinkel.
Du skal kunne beskrive praksis ud fra relevant datamateriale samt
dine egne observationer, og du skal kunne vurdere dette i relation
til den teori, som er knyttet til fagområdet.
Du skal kunne forklare, hvordan du ville håndtere problemet, hvis
du stod med det i praksis.

Eksamensregler
Herunder kan du læse om de forskellige fag, som skolen holder eksamen i. Beskrivelsen er
delt op i fire afsnit:
1. Væsentlige mål.
Eksamen vil altid være en stikprøve, derfor udvælger vi de væsentlige mål, som vi
eksaminerer i forhold til.
2. Eksaminationsgrundlag.
Skal du udarbejde en rapport, skal du trække spørgsmål osv.?
3. Bedømmelsesgrundlag.
Hvilke præstationer bedømmes?
4. Bedømmelseskriterier.
Hvilke præstationer/kompetencer vægter vi ved bedømmelsen af din præstation?
For generelle bestemmelser henvises til skolens eksamensreglement.
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Samarbejde med det faglige fællesudvalg, praktikvirksomheden og
elev
Grindsted Landbrugsskole samarbejder med Det faglige fællesudvalg ved specifikke
spørgsmål om uddannelse og merit herfor. Vi udgiver nyhedsbrev til skolens
praktiklandmænd og giver faglig rådgivning ved spørgsmål om din uddannelsesplan og
elevforhold. I samarbejde med dig udarbejder vi din uddannelsesplan fra start til slut som
Faglært Landmand.
Det faglige fællesudvalg har i samarbejde med skolerne og landbrugets organisationer
udarbejdet uddannelsesordning og andre overordnede retningslinjer for uddannelsens indhold
samt eksaminer.
Indenfor disse rammer afholder skolen eksaminer samt den afsluttende prøve til Faglært
Landmand. Denne er en teoretisk eksamen på en case ejendom, som er udvalgt af skolen
eller den enkelte elev. Se Tabel 1 og Tabel 2.
Efter bestået eksamen udskriver skolen bevis, som overrækkes dig ved dimissionsfesten.
I øvrigt arbejder vi i vid udstrækning sammen med de enkelte landmænd om din uddannelse
på skole og i praktik. Vi gennemfører praktikpladsbesøg ude på dit praktiksted, hvor
forskellige forhold drøftes.
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Læringsaktivitet Landbrugsassistent, 1.
hovedforløb, version 03
Dette kapitel gennemgår de enkelte læringselementer på 1. hovedforløb. Se også bilag 1.
Hvert element beskrives på samme måde:
1. En kort introduktion til faget, specielle forhold, og hvad vi lægger vægt på i
undervisningen.
2. Fagets type og niveau (Tabel 3)
3. Vejledende varighed
4. Mål for undervisningen
5. Evaluering, bedømmelse
6. Vejledende lektionsplan
Lektionsplanerne er ofte de senest anvendte, eller grovskitser, idet en lektionsplan altid
tilpasses de aktuelle elevers forudsætninger og interesser samt de aktuelle forhold i øvrigt.
Tabel 3: Oversigt over kravene til de nævnte præstationsstandarder

Niveau

Beskrivelse

Begynder

Du kan planlægge og gennemføre en arbejdsopgave eller løse et
problem i en kendt, rutinemæssig situation, enten alene eller sammen
med andre.
Vi lægger vægt på, at du kan sætte dig ind i den grundliggende viden
og færdigheder, så du har et grundlag at lære og udvikle dig på.
Desuden skal du selvstændigt kunne arbejde på at løse opgaver.
Du kan løse en arbejdsopgave i en kendt situation eller løse en mere
kompliceret, ukendt opgave under vejledning.
Vi lægger vægt på, at du selvstændigt kan sætte dig ind i lidt mere
komplicerede problemstillinger og er i stand til at kommunikere med
andre om løsningen.
Desuden skal du vise fleksibilitet og omstillingsevne.
Du kan vurdere et problem, og du kan selv planlægge og løse en
opgave eller en aktivitet, også selvom du ikke har rutine i opgaven.
Du kan arbejde alene og sammen med andre efter behov.
Vi lægger vægt på, at du viser ansvar og initiativ, samt at du selv kan
formulere og løse faglige og sociale opgaver.
Desuden skal du vise kvalitetssans og kreativitet.
Du kan løse komplekse arbejdsopgaver og argumentere for valgte
løsninger på problemer.
Vi lægger vægt på, at du kan kombinere din viden og færdigheder i nye
sammenhænge, at du viser overblik, og at du kan deltage i innovative
processer.
Desuden skal du kunne vurdere og begrunde behovet for forbedringer
og du skal kunne kommunikere med andre om den faglige baggrund for
løsninger ol.

Rutineret

Avanceret

Ekspert
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Fag nr. 51018 Fællestimer, personlige færdigheder
Beskrivelse:
I Fællestimerne arbejder vi med forskellige emner, blandt andet,
•
•

hvordan du fungerer i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer med
andre personer,
studievejledning

Vi har meget fokus på hvordan du og klassen fungerer socialt.
Fagtype
Fagansvarlig
Vejledende
varighed
Mål

Obligatorisk fag
KKJ + PT
32 lektioner

1. Du kan fungere i forskellige samarbejds- og
kommunikationssituationer med andre elever, medarbejdere eller
foresatte.
2. Du kan modtage og videregive en besked og udføre beskrevne
arbejdsopgaver.
3. Du skal kunne vurdere og prioritere mellem flere forskellige
arbejdsopgaver.
Bedømmelse
Mundtlig.
Der er som sådan ikke en specifik lektionsplan, da vi ofte tager emner op, som rører sig i
klassen på det pågældende tidspunkt.

Fag nr. 51056 Studieteknik
Beskrivelse:
Fagtype
Fagansvarlig
Vejledende
varighed
Mål

Bundet fag
AO
8 lektioner
At give dig nogle redskaber til at skabe nogle gode studievaner gennem
forløbet.

Bedømmelse Mundtlig.
Seneste undervisningsplan
Lektioner
Emner, indhold
8
Der arbejdes med:
-

Læseteknik
Notatteknik
Skriveteknik

Studiegrupper
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Fag nr. 51025 EDB og IT (KKJ)
Beskrivelse:
I dette fag arbejder vi videre med dine færdigheder indenfor EDB og IT. Desuden skal vi
forholde os til etiske sider ved brugen af IT, sikkerhed på nettet og respekt for andre
mennesker.
Fagtype
Fagansvarlig
Vejledende
varighed
Mål

Bundet fag
KKJ
12 lektioner
De syv kompetenceområder:

1. Forståelse af og refleksion over digitale teknologiers logikker
2. Sikker digital færden
3. Informationskompetencer
4. Læring med digitale teknologier
5. Udvikling af digitale løsninger og digital produktion
6. Digitale arbejdsgange
7. Digital dømmekraft og kommunikation
Bedømmelse
Mundtlig.
Undervisningsplan
Lektioner Emner, indhold
Kommentarer, opgaver ol.
2
• Forståelse af og refleksion over
- Hvad bruger vi it til? Hvor har
digitale teknologiers logikker
det gjort vores hverdag lettere,
betydning
• sikker digital færden
- Sikkerhed, har i antivirus
program? Cookies, hvad er det?

2

•
•

2

udvikling af digitale løsninger og
digital produktion
digitale arbejdsgange

•

informationskompetencer

•

læring med digitale teknologier

•

digital dømmekraft og
kommunikation
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-

Små opgaver i Office 365, apps

-

Lave dit eget budget

-

Skabeloner (Excel)

-

Nem-id/e-boks mm.

-

Borger.dk

-

Hvilke digitale arbejdsgange har
i?

-

find en fake news artikel,
hvordan kan vi se den er
usand?
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Grundfag
Fag nr. 10802 Biologi E
Beskrivelse:
I biologi arbejder vi med naturpleje som udgangspunkt for at forstå, hvordan planter og dyr
spiller sammen i naturens kredsløb. Vi tager ud og undersøger engens plantesamfund, og
hvordan det påvirkes af f.eks. dyrene, der græsser der.
Og så tager vi noget af det med hjem og laver nogle små forsøg, som du også kan bruge
andre steder i dit arbejde som landmand.
På emnelisten fra grundfagsbekendtgørelsen har vi valgt at indarbejde følgende delemner:
•
•
•
•

Planters anatomi og fysiologi
Dyrs anatomi og fysiologi
Insekters og orms kendetegn og livscyklus, samt deres skadelige/gavnlige virkning
Økologiske sammenhænge

Fagtype
Grundfag, niveau E
Fagansvarlig AO + PKM
Vejledende
1 uge
varighed
Mål
1. Du kan redegøre for og anvende biologisk viden i forbindelse med
praktisk arbejde i forhold til dit uddannelsesområde og din hverdag.
2. Du kan udføre biologiske undersøgelser eller forsøg og begrunde dette
arbejde med udgangspunkt i biologisk viden eller tankegang.
3. Du kan præsentere og diskutere resultaterne af dit arbejde vedrørende
biologiske emner.
4. Du kan referere til grundlæggende viden om forskellige teknologiske
udviklingsmuligheder og deres betydning for erhvervet, samfundet og
naturen.
Bedømmelse Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.
Seneste undervisningsplan
Lektioner
Emner, indhold
Kommentarer, opgaver ol.
4
Planteforsøg
Baggrundsviden om engen som
økosystem.
4

Planteforsøg

Arbejde med forsøg

4

Husdyrforsøg

De græssende husdyrs
påvirkning af engens
plantesamfund.

4

Husdyrforsøg

Arbejde med forsøg

2

Selvvalgt forsøg

Introduktion til afsluttende
forsøg og opstilling

2

Selvvalgt forsøg

Arbejde med forsøg

2

Selvvalgt forsøg

Arbejde med rapport

4

Selvvalgt forsøg

Arbejde med rapport

8

Eksamen, hvis faget trækkes!
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Du skal som dokumentation udarbejde to mindre skriftlige opgaver og to emneopgaver.
Mindst én af opgaverne skal indeholde praktiske biologiske problemstillinger fra din
landbrugspraksis.

Eksamensfag

Biologi E

Væsentlige mål

Eksaminationsgrundlag

Bedømmelsesgrundlag
Bedømmelseskriterier

1. Du kan redegøre for og anvende biologisk viden i forbindelse
med praktisk arbejde i forhold til dit uddannelsesområde og
din hverdag.
2. Du kan udføre biologiske undersøgelser eller forsøg og
begrunde dette arbejde med udgangspunkt i biologisk viden
eller tankegang.
3. Du kan præsentere og diskutere resultaterne af dit arbejde
vedrørende biologiske emner.
4. Du kan referere til grundlæggende viden om forskellige
teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for
erhvervet, samfundet og naturen.
Der afholdes en mundtlig prøve.
Der gives forberedelsestid på ca. 30 min. Eksaminationen af den
enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusiv votering.
Du må under eksaminationen støtte dig til den valgte
projektopgave samt notater udarbejdet under forberedelsestiden
og trækspørgsmålet med bilag.
Prøven tager udgangspunkt i den udarbejdede projektopgave og et
spørgsmål, som du får ved lodtrækning.
Ved votering bedømmes den mundtlige præstation.
I bedømmelsen lægges der vægt på:
1. Din evne til at forklare biologiske emner.
2. Din fremlæggelse af projektopgaven, herunder sammenhængen
til erhvervet og samfundet.
Karakter gives efter 7 trinskalaen.

Fag nr. 10818 Matematik F
Beskrivelse:
Formålet med matematik er at træne eleverne i elementær talbehandling inde for de
områder, som man støder på i landbruget. Undervisningen foregår dels igennem træning
med opgaver fra bogen dels praktiske eksempler fra landbruget.
Fagtype
Fagansvarlig
Vejledende
varighed

Grundfag, niveau F
SJ + KKJ
1 uge
Fortsættes…
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Mål

1. Du kan foretage matematisk modellering til løsning af praktiske
opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund
(modelleringskompetence).
2. Du kan genkende matematikken i praktiske situationer (tankegangsog repræsentationskompetence).
3. Du kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold,
samt anvende og omforme enkle formeludtryk (symbolkompetence).
4. Du kan gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder
(kommunikationskompetence).
5. Du kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence).

Bedømmelse

7-trinsskala, Standpunktskarakter.
7-trinsskala, Eksamen.

Seneste undervisningsplan
Lektioner

Emner, indhold

4

Regneregler

4

Procent, brøker og decimaltal

2

Procent, brøker og decimaltal

2

Procent, brøker og decimaltal

2

Mål og vægt

2

Massefylde, mål og vægt

2

Formler og diagrammer

4

Formler og diagrammer

4

Opsamling

4

Læse statisk

4
2

Gødskning/udbytte – procent, formel, mål
og vægt
Gødskning/udbytte – procent, formel, mål
og vægt

4

Geometri

4

Opmåling af marker og foderforsyning

2

Opmåling af marker og foderforsyning
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Kommentarer, opgaver ol.
Matematik i landbruget bog og
opgavebog bruges
Matematik i landbruget bog og
opgavebog bruges
Matematik i landbruget bog og
opgavebog bruges
Matematik i landbruget bog og
opgavebog bruges
Matematik i landbruget bog og
opgavebog bruges
Matematik i landbruget bog og
opgavebog bruges
Matematik i landbruget bog og
opgavebog bruges
Matematik i landbruget bog og
opgavebog bruges
Matematik i landbruget bog og
opgavebog bruges
Matematik i landbruget bog og
opgavebog bruges
Praktiske opgaver med givne
forudsætninger
Praktiske opgaver med givne
forudsætninger
Matematik i landbruget bog og
opgavebog bruges
Praktiske opgaver med givne
forudsætninger
Praktiske opgaver med givne
forudsætninger
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Eksamensfag

Matematik F

Væsentlige mål

1. Du kan foretage matematisk modellering til løsning af praktiske
opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund og kan genkende
matematikken i praktiske situationer. Og du forstår at anvende
det nødvendige værktøj til løsning af opgaven.
2. Du kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte
forhold, som f.eks. rumfang og arealangivelser.
3. Du kan forklare, hvordan du har anvendt matematiske
løsningsmetoder.
Eleverne kommer i eksamenslokalet 4 ad gangen.
I trækker et spørgsmål med underspørgsmål.
Eksamen varer 2 timer inklusive votering.
Mens opgaven løses, holder lærer og censor øje med elevernes
arbejde og spørger ind til løsningen.
Bedømmelsesgrundlaget er løsningen af den stillede opgave.

Eksaminationsgrundlag

Bedømmelsesgrundlag
Bedømmelseskriterier

1. Du kan anvende matematisk modellering til løsning af
foreliggende opgaver, herunder:
a. kan genkende matematikken, hvor den forekommer i
praktiske situationer,
b. kan vælge korrekt matematisk model til løsning af
praktiske opgaver,
c. kan foretage enkle beregninger korrekt,
d. kan håndtere tal samt symboler, der repræsenterer kendte
forhold,
e. kan anvende enkle formler til simpel beregning af ukendte
størrelser,
f. har kendskab til matematiske metoder og kan anvende
dem korrekt og
g. kan anvende hjælpemidler korrekt.
2. Du kan dokumentere beregninger og opgaveløsninger,
herunder:
a. kan forklare matematiske beregninger og følgeslutninger,
b. kan dokumentere beregninger skriftligt og
c. kan forklare de matematiske emner og give eksempler på
deres anvendelse.
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Uddannelsesspecifikke fag
Fag nr. 51058 Praktikpladsrapport
Fagtype
Fagansvarlig
Vejledende
varighed
Mål

Bundet fag
PT + KKJ

Formålet med dette projekt er:
• at du beskæftiger dig med noget, som du interesserer dig meget for
• at du lærer at undersøge, vurdere og beskrive en produktionsgren
• at du øver dig på at udtrykke dig skriftligt
Bedømmelse Mundtlig.
Undervisningsplan
Lektioner
Emner, indhold
Kommentarer, opgaver ol.
4
Dataindsamling
Fra ens praktiksted, se din
praktikmappe,
4
Vejledning
Der skrives rapport med
vejledning fra læreren
4
Vejledning
Der skrives rapport med
vejledning fra læreren
2
Vejledning
Der skrives rapport med
vejledning fra læreren
2
Fremlæggelse
Fremlægges for klassen

Fag nr. 17024 Landbrugsproduktion
(Teknik: STG, Husdyr: GM + PKM, Planter: PT + KKJ)
Målpindene fra uddannelsesordningen er således fordelt på de enkelte forløb, se nedenfor.
Nogle af målpindene vil du finde flere steder, da de dækker over flere forskellige elementer.

Beskrivelse:
Faget landbrugsproduktion er delt op i følgende lokale fag og læringselementer:
•
•
•
•

Teknik (beton, olie, vand)
Husdyr (kvæg, svin, mink)
Planter
Naturpleje

I teknik arbejder vi en del i værkstedet med øvelser, suppleret med teori i de tre emner.
I husdyrtimerne arbejder vi på tværs af dyrearterne i 3 hovedemner:
•
•
•

Husdyrenes anatomi og fordøjelsessystem samt fodermidlernes fordøjelse
Husdyrenes adfærd og velfærd
Produktionen af det gode produktionsdyr (slagtesvin/malkeko/minkhvalpe osv.)

I planter arbejder vi med dyrkningsteknikker, gødningslære og forståelse for økologiske
sammenhænge i planteproduktionen.
I naturpleje arbejder vi med de forskellige tiltag, landmanden kan udnytte for at skabe en
varieret natur eller pleje bevaringsværdige naturtyper.
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Fagtype
Fagansvarlig
Vejledende
varighed
Mål

Bedømmelse

Obligatorisk uddannelsesspecifikt fag, niveau Rutineret
Teknik: STG, Husdyr: GM + PKM, Planter: PT + KKJ
4 uger
1. Du kan udføre praktiske elementer i arbejdet med husdyr,
plantedyrkning og kørsel med landbrugsmaskiner på en miljø- og
arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
2. Du har kendskab til overordnet lovgivning for husdyrhold, produktion
af landbrugsafgrøder og kørsel med landbrugsmaskiner.
3. Du 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. Du 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. Du 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. Du har kendskab til metoder for naturpleje på landbrugsbedrifter og
naturpleje med husdyr.
7. Du kan, på baggrund af forståelse for betydningen af løbende
forandringer, deltage i innovationsprocesser i arbejdet med husdyr,
plantedyrkning og kørsel med landbrugsmaskiner.
7-trinsskala, Standpunktskarakter

Undervisningsplan Fælles husdyr
Lektion
4
6
4

4
4
4
4

Emne
Fælles Husdyr - Anatomi,
fordøjelsessystem & Fodermidler
Fælles Husdyr - Anatomi,
fordøjelsessystem & Fodermidler
Fælles Husdyr - Velfærd oplæg

Fælles
Fælles
Fælles
man…
Fælles
man…

Behandling
Sorteringspil fodermidler, 1. hovedforløb

Husdyr – Velfærd- arbejde
Husdyr- Fernisering
Husdyr - Projekt sådan laver

Fremlægning af fordøjelsessystem
Jeopardy, fodermidler og anatomi
Svar-Bazar adfærd
Kvæg, svin og mink adfærd
Påstandekort
Projekt – gruppearbejde
Fernisering og evaluering
Opgave

Husdyr - Projekt sådan laver

Fremlægning og diskussion

Teknik
Lektion
4

Emne
Teori om vand
- Hvad er vand
- Vandets cyklus

2. udgave, revideret 21. september 2019

Behandling

Side 23

Hovedforløbet Landmand – speciale husdyr / planter

-

4
4

4
4

4

Vandets vej fra grundvand til
vandhane
Praktisk øvelse i værkstedet
Teori om Beton
- Hvad er beton
- Fordele og ulemper ved
beton
- Beregn af blandingsforhold
Praktiske øvelser i værksted
Teori om olie
- Hvad er olie
- Bæreevne, smøring og olie
kontra fedt
- Vedligeholdelse og service
Praktiske øvelser i værkstedet

Bygge frost sikkert vandingsanlæg

Støbe test cylinder

Planter PT
Lektion
2
2

Emne
Repetition af planteemner fra
grundforløb
Jordbund og såbedstilberedning

4

Kalkning

4

Gødningslære

4

Gødningslære

2

Gødningslære

4
4

Gødningslære
Sædskifte

2

Efterafgrøder

4

Økologi

2

Opsamling
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Behandling
• Plante genkendelse
• Repetitions opgave i planter
• Jordprofiler (JB nr.)
• Såbed dannelse
• Struktur
• Praktisk gennemførelse af
jordbehandlinger
• (Rt)
• Næringsstoffer tilgængelighed
• Jordforsuring
• Kalk teknologi
• Jordbundanalyser
• N-kredsløb
• P-kredsløb
• Gødningsbehov
• Handelsgødning
• Husdyrgødning
• Regningseksempler
• Udnyttelse procenter
• Forståelse af en gødningsplan
• Teknik ved optimal udbringning
• Ukrudt
• Skadedyr
• Sygdomme
• udbytter
• Typer af efterafgrøder
• Lovgivning
• Etablering
• Lovgivning
• Gødningstyper
• Sædskifter
•
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Fag nr. 9300 Grundlæggende økonomi
Beskrivelse:
Målet i grundlæggende økonomi er, at du får en forståelse for hvad der påvirker økonomien
både i din egen husholdning og i et almindeligt landbrug!
Fagtype
Uddannelsesspecifikt fag, niveau begynder
Fagansvarlig KKJ
Vejledende
varighed
Mål

1 uge

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

Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Seneste undervisningsplan
Lektioner

Emner, indhold

Kommentarer, opgaver ol.

4

Personligt budget

Bogen + opgaver grundlæggende
økonomi bruges, samt nettet

4

Rentesregning – opsparing – lån – bolig forsikring
Rentesregning – opsparing – lån – bolig forsikring
Kassebog og afstemning

Bogen + opgaver grundlæggende
økonomi bruges, samt nettet
Bogen + opgaver grundlæggende
økonomi bruges, samt nettet
Bogen + opgaver grundlæggende
økonomi bruges
Bogen + opgaver grundlæggende
økonomi bruges
Bogen + opgaver grundlæggende
økonomi bruges
Afsluttende prøve

4
4
4
4
4

Kassebogsføring – resultatopgørelse balance
Kassebogsføring – resultatopgørelse balance
Opsamling
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Fag nr. 14247 Plantebeskyttelse 1 (PT + KH)
Beskrivelse:
I plantebeskyttelse arbejder vi med den gældende lovgivning og bestemmelse for anvendelse
af bekæmpelsesmidler og betjening/afprøvning af sprøjtemateriel.
Vi gør meget ud af, at du får kendskab til typer af pesticider og forbrug i landbruget, samt
kunne vælge relevante dyser, væskemængde, arbejdstryk og kørehastighed i forhold til
opgaven. Afhængig af opgave skal du kunne vælge og benytte de nødvendige personlige
værnemidler.
Undervisningen afsluttes med prøve, således det er muligt at få delprøve 1 og 4 af
sprøjtecertifikatet jf. miljøministeriets regler.
Fagtype
Fagansvarlig
Vejledende
varighed
Mål

Bedømmelse

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

Seneste undervisningsplan for teoritimer
Lektioner

Emne

Behandling

2

Love og krav

Opgave 1 love og krav

2

Pesticidernes virkning

2

Love og krav

Opgave 1 love og krav

2

Mennesker og miljø

Opgave 3 mennesker og miljø

2

Praktisk brug af sprøjten (kap. 6)

• Valg af dyser
• Kalibrering og kontrol af sprøjten

2

Praktisk brug af sprøjten (kap. 6)

• Sprøjtens opbygning og funktion
• Rygsprøjten
• Rengøring og vedligehold af sprøjten
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2

Kemikaliekendskab og –håndtering
(Kap. 2)

2

Arbejdsmiljø (Kap. 3)

Etiketten
Faresymboler
Håndtering af fuld og tom emballage

• Sikkerhed
• Førstehjælp
• Værnemidler
Rengøring
2

Mennesker og miljø

Opgave 3 mennesker og miljø

2

Tidligere eksamens prøve

Prøve-prøve

4

Prøve tilbage, samt repetition

Rette/gennemgå prøve-prøve

2

Øvelser

Løse praktiske opgaver

2

Prøve

Løse praktiske opgaver

2

Prøve

Prøve

Fag nr. 10499 Økologi grundprincipper
Beskrivelse:
I økologi arbejder du med de grundlæggende principper og regler for økologisk landbrug.
Vi gør meget ud af at du får en god fornemmelse for økologien og kan se den i en praktisk
sammenhæng med både mark og stald.
Fagtype
Obligatorisk uddannelsesspecifikt fag, niveau Begynder
Fagansvarlig PKM + KKJ
Vejledende
1 uge
varighed
Mål
1. Du kan udføre praktiske elementer i jordbrug på en miljø- og
arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
2. Du kan redegøre for samspillet mellem økologisk planteproduktion og
økologisk husdyrproduktion.
3. Du har kendskab til økologiske sædskifteprincipper og afgrødevalg.
4. Du har kendskab til økologisk ukrudtskontrol.
5. Du har kendskab til maskiner og jordbehandlingsmetoder som anvendes til
økologisk planteproduktion.
6. Du kan, for udvalgte husdyr, redegøre for økologisk produktion.
Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Seneste undervisningsplan
Lektioner
4
4
4

Emner, indhold
Introduktion til økologi
Kvælstofkredsløbet
Økologiske sædskifteprincipper
Afgrødevalg
Økologisk kvægproduktion
• Produktionsformer
• Regler og love
Produktionsresultater
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4

4

4
4

Økologisk svineproduktion
• Produktionsformer
• Regler og love
Produktionsresultater
Økologisk planteproduktion
• Maskiner og jordbehandlingsmetoder
• Ukrudtskontrol
Udbytter
Gårdbesøg
Projekt med case-gård

Fag nr. 11960 Bæredygtighed Trin 1 (LSJ + STG)
Beskrivelse:
I bæredygtighed arbejder vi med kendskab til produktion af energi for erhvervet og
samfundets mest brugte varme- og energikilder.
Vi gør meget ud af viden om brændsels- og brændstoføkonomi og har fokus på kendskab til
metoder til at spare på energi i landbrugsproduktionen og samfundet.
Fagtype
Fagansvarlig
Vejledende
varighed
Mål

Bedømmelse

Obligatorisk uddannelsesspecifikt fag, niveau Begynder
LSJ + STG
30 lektioner
1. Du har kendskab til produktion af energi.
2. Du har kendskab til de i erhvervet brugte varme- og energikilder.
3. Du har kendskab til metoder til at spare på energi i
landbrugsproduktionen.
4. Du har viden om brændsels- og brændstoføkonomi.
7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Seneste undervisningsplan
Lektioner
2+2

4

LSJ
Intro til faget og energi –
FN’s verdensmål
Opgave stilles –
forberedelse af
fremlæggelse om
energiformer
Færdiggørelse af
fremlæggelse
fremlæggelser

4
2
4
4
4
2+2

Teori - bæredygtig energi
og landbrug
Tur – begge klasser til
toptunet bæredygtigt
landbrug i området

Firma besøg – alternativt
brændsel på maskiner i
landbruget

2. udgave, revideret 21. september 2019

STG

Emner og indhold
Energikilder,
Forsyningssikkerhed
Beregninger

Alternative energikilder
Praktiske øvelser

Beregninger på
energikilder

Tur – begge klasser

Muligheder for tiltag af
bæredygtighed inden
for branchen
Alternativ energi
Alternativ energi
Samfund og politik
vedr. bæredygtighed

Praktiske øvelser
Praktiske øvelser
→
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Forberedelse til besøg
(debat panel) - eleverne
tages op i hold a 4,5 stk.
og skal debattere sagligt
med:
• Økologisk landmand
• Konventionel
landmand
• Anni Mathiasen
• Troels Ravn
Du skal forholde dig til
dilemmaer og diskutere
forskellige løsningers
udfordringer –

Spørg ministeren!!

Valgfri uddannelsesspecifikke specialefag
Fag nr. 11967 Dyrehold, Kvæg (KLO)
Beskrivelse:
I faget Dyrehold (Kvæg) tager vi udgangspunkt i elevernes viden og bygger på. Således
kommer vi gennem mange emner:
•
•
•

sundhed og velfærd,
fodring og pasning
opdræt, reproduktion og avl

Fagtype
Fagansvarlig
Vejledende
varighed
Mål

Bedømmelse

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag, niveau Rutineret
GM + KLO
2 uger
1. Du 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. Du 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. Du kan deltage i avlsarbejdet, herunder foretage de nødvendige
registreringer på baggrund af kendskab til forhold omkring avl og
reproduktion.
4. Du 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. Du har kendskab til miljømæssige påvirkninger fra dyreholdet.
6. Du har kendskab til økonomi i produktion af udvalgte
produktionsdyr.
7. Du har kendskab til afsætning af dyr eller animalske produkter.
7-trinsskala, Standpunktskarakter

Seneste undervisningsplan
Lektion
8

Emne

Behandling

Introduktion til kvæghold, produktion
og miljøemulsion.

Team interview
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Små teams opgaver

Spørg en vismand

Statistik - data

Krydsord
Statistik kort
Opgave: Statistik
Opgave; Farmtal online
Opgave; Kvægnøglen

4

Anatomi, fordøjelsessystem

Dias; Anatomi
Dias; Anatomi, fodermidler og fordøjelse
Fodermidler
Opgave; Fodermiddeltabel
Jeopardy Fodermidler og anatomi
Sorteringspil fodermidler HF 1
Opgave; Næringsstofopgave

4

4

Fodermidler, Energibehov og
Foderplaner

Fremlæg Næringsstof opgave

Den højtydende kos dilemma

Dias; Intro Kvægsygdomme 1HF fælles

- fodringsbetingede sygdomme
Oplæg omkring sygdomme
-

kort intro
træk sygdom (parvis opgave)

Udlevere forskellige foderplaner som der
arbejdes med i grupper

Krydsord; kvægsygdomme
Tips en 13èr
LAND TV med dyrlægerne på tur
Dias 18 sygdomme til ….
Start arbejdes med sygdomme ved

8

Sygdomme og sundhed
-

4

fodringsbetingede sygdomme
stofskiftesygdomme
klove og lemmer
reproduktionslidelser

Kalvesignaler /kosignaler, oplæg
Lov om hold af Kvæg

Arbejdes med sygdomme som fremlægges
for holdet
Fremlæg
Udlevere Logbogsopgave hvor de danske
anbefalinger indskrives

De danske anbefalinger
4

Ejendomsbesøg
– opgave der laves løbende i hele
undervisningsforløbet…

4

Kalve, kvier og tyrekalve
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Tag i grupper ud på ejendomsbesøg og lav
opgave i logbogsopgaven
Besøge Keld Andersen
Kalve PP logbogsopgaven
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4

Reproduktion og Avl
-

6

mælk
foder
opstaldning

brunst
kønsorganer
hormoner
reproduktionsmål

Mælk og Kød
-

Færdigfedning af køer
Udskiftningsprocent, SAGRO
APP
Mælkekvalitet

-

mælk
fodring
sundhed og opstaldning

Flipover stafet (brunst tegn)
Film Kvægets reproduktion
Udskrifter
logbogsopgaven
Udskrifter
logbogsopgaven

Fag nr. 11967 Dyrehold, Svin (GM + KKJ)
Beskrivelse:
I Dyrehold svin på 1. hovedforløb arbejder vi med den daglige pasning af svin.
Vi tager udgangspunkt i daglige arbejdsopgaver og problemstillinger, som opstilles som
klasseopgaver og cases, som eleverne kommer med løsninger, forbedringsforslag og
konklusioner på.
Vi arbejder meget med det regnetekniske, som skal synliggøre ændringer i arbejdsgange og
procedurer.
Vi samarbejder med flere lokale svineproducenter, som bruges til besøg og leverandører af
data til løsning af opgaver.
Fagtype
Fagansvarlig
Vejledende
varighed
Mål

Bedømmelse

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag, niveau Rutineret
GM + KKJ
2 uger
1. Du 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. Du 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. Du kan deltage i avlsarbejdet, herunder foretage de nødvendige
registreringer på baggrund af kendskab til forhold omkring avl og
reproduktion.
4. Du 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. Du har kendskab til miljømæssige påvirkninger fra dyreholdet
6. Du har kendskab til økonomi i produktion af udvalgte
produktionsdyr.
7. Du har kendskab til afsætning af dyr eller animalske produkter.
7-trinsskala, Standpunktskarakter.
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Seneste undervisningsplan (GM)
Lektioner
2

2
4
4 +4

4

Emne
Foder:
Fodermiddels kendskab
Foderbehov
Gruppering af fodermidler
Fortsat fra sidste gang
Foder:
Indlægssedler
Fagord om fodring
Vitaminer og mineral opgave
Opgave om næringsstoffer
Opgave energibehov
Hvilken dyregruppe fodres
Tirsdag - Sygdomme fremlæggelse + velfærdsemne og ludo omkring velfærd.
Onsdag – velfærd

4

Reproduktion
PP-repetition + reproduktionsopgave 1
Haletudsen – vi ikke kan undvære – opgave.

8

Avl
PP – avl og avlsmål

4

Reproduktion

4

Nøgletal
Hvad betyder nøgletallene?
E kontrol sammenlignet med landsgennemsnit

2

Nøgletal
Udregne nøgletal
Vurdering af egen E kontrol sammenlignet med landsgennemsnittet

Fag nr. 11967 Dyrehold, Mink (Stefan)
Beskrivelse:
I Dyrehold, Mink arbejder vi med årets gang i minkproduktionen.
Vi gør meget ud af at inddrage de praktiske erfaringer, eleverne kommer med. Det betyder,
at undervisningen altid tager udgangspunkt i nogle praktiske problemstillinger, hvad enten
det er en case, vi opstiller i klasseværelset, eller det er fra besøg på en minkfarm.
Vi har et meget fint samarbejde med lokale minkavlere, som meget gerne stiller op til at
hjælpe med besøg, skindsortering og mange andre spændende ting.
Fagtype
Fagansvarlig

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag, niveau Rutineret
Stefan

2. udgave, revideret 21. september 2019

Side 32

Hovedforløbet Landmand – speciale husdyr / planter

Vejledende varighed
Mål

2 uger
1. Du 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. Du 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. Du kan deltage i avlsarbejdet, herunder foretage de nødvendige
registreringer på baggrund af kendskab til forhold omkring avl
og reproduktion.
Fortsættes…
4. Du 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. Du har kendskab til miljømæssige påvirkninger fra dyreholdet
6. Du har kendskab til økonomi i produktion af udvalgte
produktionsdyr.
7. Du har kendskab til afsætning af dyr eller animalske produkter.
7-trinsskala, Standpunktskarakter

Bedømmelse

Seneste undervisningsplan
Lektioner
2

Emne
Introduktion til
faget

8

Trafiklys
Sortering
Avl.

8

Arbejdsopgaver i
praksis.

4

Arbejdsopgaver.
Det sidste fin
puds.

4

Tæven og
hvalpene
Management og
sundhed

4
6

Pelsning.
Sygdomme og
smittebeskyttelse.

Behandling
Tanker omkring faget - hvad
vil I gerne, hvor lægger
interessen osv.
Hvilket niveau ligger I på?
Gennemgang, af efterårets
forløb.
Gennemgang af trafiklysets
dele.
Stærke og svage sider ved
avlen på min/avlers minkfarm.
Avlers fremgangsmåde?
Praktikformiddag hjemme ved
avler: Hvordan udføres de
forskellige opgaver?
Fremlægge
instruktionsvideo/billeder +
eller dias? Efter eget ønske
Gennemgang af Welfur.
Welfur tjek hjemme på
farmen.
Vigtigheden i hvalpetiden, og
op til.
Besøg på pelseri
Jeres fremgangsmåde,
hvordan mener i det skal
gøres, opstilling af case, men
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Opgaver, materialer mv.
Mink spil
Minkbøgerne
Farmcockpit.

Gennemgang +
opgaveløsning og
fremlæggelse

Tag billeder/video af
arbejdsopgaver.
Lav en instruktionsvideo
Det sidste fin pudses, og
fremlægges, der er store
forventninger til dette.

Plan for
smittebeskyttelse.
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6

4

Aflivnings
håndtering.
Foder til mink

kort 10 minutters fremlægges.
Hvordan gør vi?
Minkens fordøjelse og
udnyttelse af foderet

Økonomi i
produktionen og
auktionerne
Økonomi og
afslutning

Oplæg til et dækningsbidrag,
Hvordan kan vi lave de
billigste og bedste skind?

Gøre-rørekort
+ film

Fag nr. 11973 Specialproduktion planter (HE)
Beskrivelse:
I specialproduktion planter har vi fokus på etablering og dyrkning af specialafgrøder.
Der stilles store krav til din evne til selvstændigt at indhente oplysninger og bearbejde disse i
en rapport.
Fagtype

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag, niveau Begynder

Fagansvarlig PT
Vejledende
varighed

25 lektioner

Mål

1. Du kan deltage i etableringen af en udvalgt specialafgrøde på baggrund af
kendskab til jordtype, sædskifte, maskiner og redskaber til brug for
specialafgrøder samt indstilling, justering og vedligeholdelse af disse.
2. Du kan deltage i udarbejdelsen af en gødningsplan for en udvalgt
specialafgrøde, under hensyntagen til gældende lovgivning på området og
eventuel anvendelse af husdyrgødning på baggrund af kendskab til
udvalgte specialafgrøders næringsstofbehov.
3. Du kan deltage i planlægning og gennemførelsen af planteplejen og
plantebeskyttelse for en udvalgt specialafgrøde på baggrund af kendskab til
behovet for plantepleje, plantebeskyttelse og vanding.
4. Du har kendskab til høst, efterbehandling og opbevaring af udvalgte
specialafgrøder.
5. Du har kendskab til salg og afsætning af salgsafgrøder, herunder krav til
kvalitet og afregningsprincipper.
Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Du skal udarbejde en afløsningsopgave, der danner grundlag for din karakter i
faget.

Seneste undervisningsplan
Lektioner
28

Emner, indhold
•

•

Gennemgang af de mest alm.
afgrøder, som tilhører gruppen af
specialproduktion af planter.
Gennemgang af forskellene i
specialafgrødernes forskellige
økonomiske afkast.
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Kommentarer, opgaver ol.
•

Du skal vælge en
specialafgrøde, som et
skriftligt projekt, hvor
afgrøden og dens
vækstsæson skal
beskrives med
udgangspunkt i de 5 mål.
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•

Specialafgrødernes indplacering i et
sædskifte.

•
•

Besøg hos landmand som
dyrker special afgrøder.
Besøg på virksomhed,
som forarbejder og
afsætter special afgrøder.

Fag nr. 11975 Nicheproduktion i landbruget (LSJ)
Beskrivelse:
Fagets kernepunkt er nicheproduktioner på forskellige andre dyregrupper end dem, der
behandles i specialerne kvæg og svin. Det kan være f.eks. heste, får, geder, mink, fjerkræ,
strudse… Kravet er, at der er tale om en egentlig produktion på dyrene.
Vi skal arbejde med såvel opstart af produktionen som den daglige drift af dyreholdet. Du vil
blive inddraget videst muligt i detailplanlægningen.
Fagtype

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag, niveau Rutineret

Fagansvarlig

LSJ

Vejledende
varighed
Mål

Bedømmelse

34 lektioner
1. Du kan udføre alle praktiske elementer vedrørende produktion af
udvalgt special-/nicheprodukter på en miljø- og arbejdsmiljømæssig
forsvarlig måde.
2. Du har kendskab til gældende regler og støttemuligheder for udvalgte
special-/nicheprodukter.
3. Du har kendskab til forudsætninger, faktorer, produktionsforhold,
produktionsmetoder m.v., gældende for produktion af udvalgte special/nicheprodukter.
4. Du kan deltage i udarbejdelsen af produktionsplan for udvalgt special/nicheprodukt.
5. Du har kendskab til maskiner og teknik som anvendes ved produktion
af special-/nicheprodukter.
6. Du har kendskab til salg og afsætning af special-/nicheprodukter.
7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Du udarbejder en afløsningsopgave på en valgt nicheproduktion og
bedømmelsen af afløsningsopgaven vil danne grundlag for
standpunktskarakteren. Der lægges vægt på selvstændigt arbejde og faglig
indsigt i den analyserede ejendoms dyrehold.

Seneste undervisningsplan
Lektion
4

Emne

Behandling

Introduktion til
nicheproduktioner,
afløsningsopgaven og
faget.

Oplæg af LSJ
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Inspirationssamtaler i
grupper.

Opgaver, materialer
mv.
Dias
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4

Årets gang i
specialproduktioner

Diverse filmklip fra
YouTube + drøftelse i
klassen

4

Besøg på Risdal
Malkegeder
Møllevej 9, Videbæk

Emma viser rundt og
fortæller om etablering
og opstart af
besætning, drift og
afsætning

Afgang kl. 12.30 fra
skolen.
7 mand i skolens bil
Husk overtrækssko
og gave for besøg

4

Arbejde med
projektopgaven

Oplæg til opgaven –

Dias (AO)

Arbejde med
projektopgaven

Selvstændigt arbejde
med vejledning

2

Opstart og planlægning
af projektopgaven

Hvor skal I på besøg
4

Arbejde med
projektopgaven

4

Fremlægning for klassen
og afslutning med
evaluering
Feedback på opgaver og
karaktergivning
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Selvstændigt arbejde
med vejledning
Plan fremlægges for
feedback-tider
Tilbagemelding fra LSJ
til den enkelte elev.
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Læringsaktivitet: Landmand, fælles bundne fag. 2.
hovedforløb
Dette kapitel gennemgår de enkelte læringselementer på 2. hovedforløb, som du har set i
oversigten. Hvert element beskrives på samme måde:
1. En kort introduktion til faget, specielle forhold, og hvad vi lægger vægt på i
undervisningen.
2. Fagets type og niveau (Tabel 3)
3. Vejledende varighed
4. Mål for undervisningen
5. Evaluering, bedømmelse
6. Vejledende lektionsplan
I dette kapitel beskrives de fælles læringselementer for Landmand, husdyr og Landmand,
planter. Dernæst beskrives de enkelte specialer hver for sig, og til sidst beskrives de valgfri
uddannelsesspecifikke fag, som kan vælges på tværs af speciale.
Lektionsplanerne er ofte de senest anvendte, idet en lektionsplan altid tilpasses elevernes
forudsætninger og interesser samt aktuelle forhold.
Tabel 4: Oversigt over kravene til de nævnte præstationsstandarder

Niveau

Beskrivelse

Begynder

Du kan planlægge og gennemføre en arbejdsopgave eller løse et
problem i en kendt, rutinemæssig situation, enten alene eller sammen
med andre.
Vi lægger vægt på, at du kan sætte dig ind i den grundliggende viden
og færdigheder, så du har et grundlag at lære og udvikle dig på.
Desuden skal du selvstændigt kunne arbejde på at løse opgaver.
Du kan løse en arbejdsopgave i en kendt situation eller løse en mere
kompliceret, ukendt opgave under vejledning.
Vi lægger vægt på, at du selvstændigt kan sætte dig ind i lidt mere
komplicerede problemstillinger og er i stand til at kommunikere med
andre om løsningen.
Desuden skal du vise fleksibilitet og omstillingsevne.
Du kan vurdere et problem, og du kan selv planlægge og løse en
opgave eller en aktivitet, også selvom du ikke har rutine i opgaven.
Du kan arbejde alene og sammen med andre efter behov.
Vi lægger vægt på, at du viser ansvar og initiativ, samt at du selv kan
formulere og løse faglige og sociale opgaver.
Desuden skal du vise kvalitetssans og kreativitet.
Du kan løse komplekse arbejdsopgaver og argumentere for valgte
løsninger på problemer.
Vi lægger vægt på, at du kan kombinere din viden og færdigheder i nye
sammenhænge, at du viser overblik, og at du kan deltage i innovative
processer.
Desuden skal du kunne vurdere og begrunde behovet for forbedringer
og du skal kunne kommunikere med andre om den faglige baggrund for
løsninger ol.

Rutineret

Avanceret

Ekspert
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Side 37

Hovedforløbet Landmand – speciale husdyr / planter

Fag nr. 10806 Engelsk
Beskrivelse:
I fagengelsk arbejder vi med sprog på en praktisk måde, blandt andet ved at tage ud i
verden på studietur. I 2020 vil der være tur til henholdsvis Sydafrika samt Rumænien.
Hvis du mod forventning ikke ønsker at deltage i udlandsturen har vi tilrettelagt et forløb
hjemme på skolen, hvor du arbejder ud fra de samme målpinde som på udlandsturen.
Fagtype

Bundet områdefag. Begynder.

Fagansvarlig

AO

Vejledende
varighed

44 lektioner.

Mål

Kommunikation:
1. Du kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt
fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner.
2. Du kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne
fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede emner.
3. Du kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et
sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for
udvalgte afgrænsede emner.
4. Du kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige
informationer i udvalgte teksttyper.
5. Du kan referere og præsentere et forberedt stofområde.
6. Du kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte
og afgrænsede emner.
7. Du kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og
sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner.
8. Du kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden
for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer.
9. Du kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film,
animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt.
Kommunikationsstrategier:
10. Du kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier
hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål.
11. Du kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier,
herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer.
12. Du kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder
anvende viden om skriveprocessens faser.
13. Du kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til
oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol,
ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.
14. Du kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.
Fortsættes…
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Sprogbrug Sprogtilegnelse:
15. Du kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist
og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner.
16. Du kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et
afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i
udvalgte situationer.
17. Du kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske
regler med betydning for hensigtsmæssig kommunikation følge.
18. Du kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med
sans for struktur og sammenhæng inden for relevante, tekster og
medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene
forhold.
Kultur- og samfundsforhold:
19. Du kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer
og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i
personlige og almene sammenhænge.
20. Du kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem
egen kultur og andres kultur.
21. Du kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og
samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget
som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.
Bedømmelse

Standpunkt 7-trinskalaen

Seneste undervisningsplan
Lektioner
2

Emne

Indhold

Lektie til næste gang

Opstart

Gennemgang af lektionsplan, info
om indhold og krav,
Tage engelsk test på ”British
council”.
Skriftlig opgave om dig selv på
engelsk.

Aflevering af skriftlig
opgave på uddata.

2

SOP (Standard operating
procedure) - hvad kan man bruge
en SOP til?
www.arbejdsplan.kvaeg.dk
Udarbejdelse af SOP i grupper af 2
personer. Skal beskrive en
arbejdsopgave inden for deres
fagområde. Fx hvordan man
indstiller såmaskine,
smittebeskyttelse osv. Skal laves
både på dansk og på engelsk.

2

SOP og evt. speed chat hvis tid

4

Ny i DK

2 timer
Fremlæggelse af SOP
https://akademi.seges.dk/ng/coreng/#/coursecatalog
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Aflevere opgave på uddata
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6

Learn to
understand
each other’s
differences

4

Kulturforskelle
+ ES1

Arbejde med opgave: ”Your new
workplace in Denmark”, samtidig
med at se onlinekurset på Seges
akademi.
Må udarbejdes i grupper af 2
personer.
2 timer
Gennemgang af ovenstående
opgave, cross words og speed chat
med forskellige emner i grupper.
4 timer om kommunikation og
arbejde med cases
2 timer- hvilke kulturelle
fællesskaber indgår du i- øvelse
-Hvad er dansk?
2 timer - se ”Mit Danmark” og
opsamling på ”At være dansk”
2 timer med ES1
Præsentation af opgave
Teambuilding
Brainstorming

4

Kulturforskelle
+ ES1

Arbejde i grupper med fælles
projekt

2

Kulturforskelle
+ ES1

Fremlæggelser af projekt

4

Kulturforskelle

2 timer- Opfølgning på forløb med
ES1.
”Hvad har vi lært, hvad har
overrasket os- er der noget der
har gjort indtryk på os?”
Gruppearbejde med 3 personer
der snakker og forbereder en
fremlæggelse/fortæller de andre
deres oplevelser med forløbet.
(Fremlæggelse på engelsk?)
2 timer- skriv et velkomstbrev
Fremlæggelser om praktik

2

Læsning og
skrivning

4

Læsning og
skrivning

Find en tekst/historie under
”Skills- reading” og skriv et dansk
referat af teksten (minimum 100
ord).
Arbejde med referat. Oversæt det
danske referat til engelsk.
OneNote til indtaling.
Eksamensforberedelse
Skriftlig eksamensopgave

22

2

4

2

Eksamensforberedelse
Skriftlig eksamensopgave
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4

34

Studietur

8

Eksamen

Eksamensforberedelse
Skriftlig opgave og powerpoint
Fremlæggelser i små grupper på
engelsk
Sydafrika eller Rumænien
Med praktisk sprogtræning
Eksamen

Fag nr. 11961 Bæredygtighed 2 (SJ + LSJ)
Beskrivelse:
I Bæredygtighed arbejder vi med begrebet bæredygtighed i forhold til landbrugserhvervet og
personligt. Altså: hvad betyder bæredygtighed?
Fagtype

Bundet områdefag. Begynder.

Fagansvarlig

SJ + LSJ

Vejledende
varighed

25 lektioner.

Mål

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

Bedømmelse

Standpunkt 7-trin.

Seneste undervisningsplan
Lektioner
2
2
6
6
6

3

Emner, indhold
Bæredygtighedsbegreb. FNs Verdensmål
Klimaplanter. Hamp som eksempel
Projektopgave:
Hvordan sparer jeg energi og ressourcer i
bedriften?
Ekskursion:
Runi (Turn waste to value).
Skjern Enge - opsamling af næringsstoffer.
Ekskursion:
Skjern Rebslageri (hamp).
Skjern Vindmølle.
Dejbjerg Jernalder.
Skriftlig prøve
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Kommentarer, opgaver ol.

I arbejder med projekter i
grupper

Hvad kan vi lære af fortiden?
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Fag nr. 10807 Erhvervsøkonomi F
Beskrivelse:
I erhvervsøkonomi arbejder vi med de grundliggende ting i landbrugsregnskabet. Der vil
være en hel del træningsopgaver med beregninger af nøgletal m.m.
Fagtype

Grundfag, niveau F

Fagansvarlig

KKJ

Vejledende
varighed

50 lektioner.

Mål

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

Bedømmelse

Seneste undervisningsplan
Lektioner
4

Emner, indhold

Kommentarer, opgaver ol.

Centrale virksomhedsbegreber

-

Kend din lære
Kompetenceområder, en lille opgave?
Hvad er et budget, DB,
Kapacitetsomkostninger.

Ejerforhold
4

Handels- og servicevirksomhed

-

Kap 1 i bogen. Snak om opgaver.
Arbejder i bogen.

PDF uvm.
2

Varestrømme i en
handelsvirksomhed

-

Dækningsbidrag, hvad går ind og ud

6

Indtægter og omkostninger

-

Dækningsbidrag, Svin/ kvæg &
Planter
Kap. 2, 3, 4, og 5

4

Forsættelse af ovenstående
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4

Handelsberegninger på
grundlæggende niveau

-

Forsat arbejdet med DB
Evt. kapacitetsomkostninger

4

Budgettering og
bruttoavancebudgetter

-

Budgetplanlægning
Forståelse for hvad budget bruges til
Kap. 13

4

Virksomhedens miljøinteressenter

-

Opfrisk kap. 1
Hvordan agerer vi i samfundet, skaffe
kapital.

4

Økonomistyringssystem og
registrering af varetransaktioner

-

Økonomistyring, hvad kan det bruges
til?

4

Erhvervsøkonomiske informationer

-

Eksamen

-

Løbende prøver/fremlæggelser

-

Økonomien i daglige dagen
Økonomien styret overvejelser
Investeringer, finansiering

-

Kap 14/15 i bogen

6

Etablering af en simpel personligt
ejet handels- og servicevirksomhed

4

Opsamling

-

4

Opsamling

-

Afsluttende prøve

Fag nr. 11957 Iværksætteri og innovation
Beskrivelse:
I Iværksætteri og innovation arbejder vi med redskaber til at udvikle nye ideer og starte en
virksomhed op. Vi udarbejder en forretningsplan til virksomheden, og vi præsenterer denne
på en iværksættermesse på landbrugsskolen. Der kommer dommere udefra til at bedømme
de forskellige projekter, og alle skolens elever inviteres til at komme og se udstillingerne.
Fagtype

Bundet uddannelsesspecifikt fag, begynder.

Fagansvarlig

AO

Vejledende
varighed

34 lektioner

Mål

1. Du får kendskab til innovations-, iværksætter- og
selvstændighedsbegrebet.
2. Du kan gøre rede for etableringsforhold, erhvervsstrukturen og
virksomhedens organisatoriske struktur.
3. Du har kendskab til betydningen af løbende forandringer,
innovationsprocesser og motivationsfaktorer, der fremmer
innovation.

Bedømmelse

Standpunkt 7-trin.

Seneste undervisningsplan
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Lektioner

Indhold

2

Introduktion til projekt, hvad er innovation osv.
Persontype test - opdeling i grupper om case

4

Start på projekt.
Opdeling i grupper- maks. 4 personer pr. gruppe
Brainstorming og valg af emne/projekt
Øvelse- ”Confusion Tolerance”
Øvelse- ”Projektgrundlag”
Besøg/inspiration
Øvelse- ”Interessentanalyse”
Arbejde med projekt i grupper

4

4

Arbejde med projekt i grupper
Øvelse- ”SWOT” (kort introduktion)
Øvelse- ”Pitch”

8

”Løvens hule”- præsentation af projekter for dommere.
Forberedelse/klargøring om formiddagen
Præsentation kl. 13.00.
Opfølgning på ”Løvens hule”
Hvordan kommer man så videre med projektet?

4

Fag nr. 10823 Samfundsfag
Beskrivelse:
I samfundsfag arbejder vi med forståelsen af landbrugets rolle i det danske samfund.
Undervisningen er meget baseret på fortællinger og diskussioner i grupper og på klassen.
Fagtype

Grundfag. Niveau F.

Fagansvarlig KLO
Vejledende
varighed

34 lektioner.

Mål

1. Du kan formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et
samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om
andres holdninger og argumenter.
2. Du kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning
de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den aktuelle
samfundsudvikling.
3. Du kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem
samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige virksomheder.
4. Du kan forklare din egen rolle og indflydelsesmuligheder på
arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt
deres regulering i det fagretslige system.
Fortsættes…
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5. Du kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med
relevans for eget uddannelsesområde.
6. Du kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold
fra forskellige medier.
7. Du kan identificere forskellige mediers betydning for samfundsdebatten,
herunder betydningen af sociale medier i kommunikationen.
Bedømmelse Standpunkt 7-trin.
Seneste undervisningsplan
Lektioner
6

Emner, indhold

Kommentarer, opgaver ol.

Introduktion – udviklingen.
Socialisering og identitet og
ideologier

Kap 1

Indfødsretsprøven

https://www.dr.dk/levnu/psykologi/laegtelefonen-vaek-i-undervisningen-og-faa-enhoejere-karakter

Politik
Film folkestyret
Vælg et politisk parti.

http://nyheder.tv2.dk/politik/2018-06-07-herer-den-nye-indfoedsretsproeve-test-dig-selvkan-du-faa-dansk-statsborgerskab

https://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringendansk-statsborgerskab-kraever-handtrykunder-ceremonien
Hvad er partiets ideologi, kultur,
Opgave1,3 og opgave1,7
8

6

Politik, dansk og udenlandsk,
herunder EU.

Maastrichttraktaten
Demokrati og magtens
tredeling

https://www.ft.dk/aktuelt/nyheder/2018/03/eufilm
I EU
Opgave.
1 dages besøg i Herning Ret
Kend din ret.
http://gymnasie.kenddinret.dk/

4

Valg 2019

Jvf. særskilt program

6

Møde: Tur Sønder Omme
Statsfængsel

Mandag, den 9/4

8

Andelsbevægelsen

Virksomheder i landbruget

2

Intern faglig prøve

Skriftlig fagevaluering.
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Fag nr. Valgfag: Farmfestival/dyrskue
Beskrivelse:
Til Farmfestival sætter vi hele skolen på den anden ende med et stort event, som du er med
til at arrangere. Du kan byde ind på flere forskellige opgaver, og du kan arbejde med f.eks.
fremvisning af en kvie, faglige udstillinger omkring husdyr og maskiner m.m.
Fagtype

Valgfag. Uden niveau

Fagansvarlig
Vejledende
varighed

22 lektioner

Mål

•
•
•

Indhold

•
•
•
•
•
Og

Du lærer at formidle fagspecifikke emner i udstillinger
Du træner samarbejde om praktiske opgaver
Du træner formidling til andre udenfor landbrug (bl.a. skoleelever)

Udstillinger med kvæg, svin, mink
Klargøring af traktorer til traktor- og maskinudstilling
Klargøring og fremvisning af kvier som til rigtigt dyrskue
Opstilling af pølsebod og salg
Opstilling af legeområde til skolebørn
meget mere…

Fag nr. Valgfag: Studietur
Beskrivelse:
Studieturen er din mulighed for at studere landbrug og folk i andre lande. I 2019 går turen til
Polen.
Fagtype

Valgfag, uden niveau

Fagansvarlig
Vejledende
varighed

34 lektioner

Mål

1. Du får nye indtryk og et nyt syn på dansk landbrug, når du har set
hvordan landmænd lever i andre lande.
2. Du får inspiration til andre eller anderledes produktionsmåder, som
kunne være gode herhjemme.
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Indhold

Eksempler på besøg på turen til Polen efterår 2019:
På turen gennem Tyskland:
• 650 ha markbrug, 420 malkekvæg, 1250 kW biogasanlæg, 250 kW
solaranlæg, vindmøller og kro
• Berlin
• Rundvisning i museet KZ Auschwitz-Birkenau
• Stor planteavlsbedrift med gulerødder, kartofler, raps, m.m.
• Svinebedrift med 400 fritgående grise af gamle, polske griseracer
samt lerdueskydning
• Mindre slagtekalvebedrift.
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Læringsaktivitet: Landmand, Husdyr. 2. hovedforløb
Beskrivelse:
Officielt hedder specialet Landmand, Husdyr, men på Grindsted Landbrugsskole udbyder vi
det i praksis som tre parallelle forløb, Kvæg, Svin og Mink. Målpindene er de samme for de
tre forløb, men indholdsmæssigt er der forskelle, idet der er forskelle på de tre
husdyrproduktioner i praksis.
Det bundne, uddannelsesspecifikke fag knyttet til specialet hedder Husdyr. Et valgfrit
uddannelsesspecifikt fag knytter sig fagligt logisk hertil, og det er faget Husdyr I.
Fælles for alle specialerne er, at miniprojektet skal bestås, for at du kan indstilles til
eksamen!
I det følgende beskriver vi fagene således, at du først kan læse alt om Kvægspecialet,
dernæst Svin og sidst Mink.

Bundet speciale, Kvæg
Fag nr. 17085 Husdyr, Kvæg (PKM+PT)
Fagtype

Obligatorisk uddannelsesspecifikt fag, niveau Avanceret

Fagansvarlig

PKM+PT

Vejledende
varighed

238 lektioner

Mål

1. Du kan foretage daglig håndtering, fodring og pasning af husdyr.
2. Du kan betjene tekniske hjælpemidler, som anvendes i husdyrstalde
og ved håndtering og fremstilling af foder.
3. Du kan udføre alle praktiske elementer i håndteringen af husdyr på en
miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
4. Du kan redegøre for fodringsprincipper og udfodringsmetoder for
udvalgte husdyr.
5. Du har kendskab til fodermidler og kan redegøre for fodernormer
6. Du har kendskab til produktion af grovfoder til udvalgte husdyr.
7. Du kan redegøre for husdyrs adfærd og etik ved husdyrhold.
8. Du kan redegøre for husdyrs anatomi og fysiologi.
9. Du kan redegøre for avl, avlsværdital, avlssystemer og
avlsplanlægning.
10. Du kan redegøre for, reproduktionsforhold, brunstcyklus, bedækning,
inseminering, brunstkontrol og fødselsforløb.
11. Du har kendskab til almindeligt forekommende sygdomme hos
husdyr.
12. Du kan redegøre for staldindretnings betydning for smitteveje og
forebyggelse af smitte.
13. Du kan redegøre for dyrenes krav til klima og ventilation.
14. Du har kendskab til inventar og ventilationssystemer.
15. Du kan redegøre for og give forslag til indretning af husdyrstalde.
16. Du har kendskab til gødningssystemer og kan redegøre for
lovgivningen til opbevaring af husdyrgødning.
17. Du kan redegøre for anvendelsen af husdyrgødning.
18. Du kan forstå og anvende produktionsstyringsredskaber og kontrol.
19. Du har kendskab til forhold omkring international husdyrproduktion
og det internationale marked for hjælpestoffer og maskiner.
20. Du kan identificere områder som er egnede til innovation og deltage i
værdiskabende processer på bedrifter med husdyrproduktion.
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Bedømmelse

Standpunkt, 7-trinsskala.
Eksamen, projektopgave + mundtlig eksamen.

Fag nr. 11976 Husdyr I, Kvæg
Fagtype

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag. Avanceret.

Vejledende varighed 68 lektioner.
Mål

Bedømmelse

1. Du kan redegøre for miljømæssige påvirkninger, der opstår som
følge af husdyrproduktion. Du har kendskab til lovgivning på
husdyrområdet.
2. Du 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. Du kan redegøre for forhold vedrørende foderkvalitet, høst,
konservering og opbevaring af foderafgrøder.
4. Du kan redegøre for medicinanvendelse, behandlingsmetoder samt
lovgivning herom.
5. Du kan redegøre for veterinærmidlers, opbevaring og håndtering af
veterinærmidler.
6. Du kan redegøre for hygiejne, sundhed, forebyggelse og
helbredelse af almindeligt forekommende sygdomme.
7. Du har kendskab til salg og afsætning af animalske produkter,
herunder krav til kvalitet og afregningsprincipper.
8. Du har kendskab til husdyrholdets økonomiske vilkår og kan
redegøre for beregning af dækningsbidrag i husdyrholdet.
Standpunkt, 7-trinsskala.

Samlet lektionsplan for Bundet speciale, kvæg
Lektion
2
4

8
4
2

Emne

Behandling

Bogudlevering
Skema
Intro
Statistik
Hvor finder man
viden

Krydsord
Tip en 13’er
Bordet rundt- med statistik kort
Opgave: Statistik
Dias; Statistik
Hjemmeopgave; Facts og grundviden

Ejendomsbesøg
- Kvier
- Afgræsning
Kalve

2

Teamets
kalvepasning
Kalve

2

Kalve

2

DMS installation

Opgaver, materialer mv.

Hjemmeopgave Kalvecase CALVEX
Sidde alene og lave opgave
Staldsystem
Råmælk
Fodring
Sundhed
Dødelighed
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4

Lave kvie
foderplaner
Kalve projekt

4

Ejendomsbesøg

-

Træning i at
lave
problemformule
re, søge
oplysninger og
skrive rapport
DIAS; landbrugsstøtte 2014
DIAS; Slagtekalve og ungtyre 2014Jens
Sørensen, Årre

UDLAND – Studietur
4

Anatomi
foderomsætning

4

Anatomi
- Dissektion af
fordøjelsessystemet
DMS
- Lave foderplaner
med afgræsning
Grovfoder
- Beskrivelse af de
forskellige
grovfodertyper
- Beregning/opmåling af
stakke
- Læse
analysesedler

4

6

2
4
2
8

Fodermidler
- Almindelig
brugte
fodermidler
- Mængde og
kvalitet
DMS
- Lave foderplaner
ved forskellige
kvaliteter af
grovfoder
Lave foderplan til
grovfoderprojektet
Grovfoderprojekt
FREDAGSPRØVE
Grovfoder –
opsamling
Projekt retur
FOULUM
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Anatomi kort
DIAS; Anatomi
Foderbehov og fodernormer
Koens fodring 2 omsætning
Blankt papir
DIAS; koens fodring3 energibehovet
JEOPARDY
Vom og tarme

Grovfoder kort
Grovfoder;
Ekspert puslespil
Analyser
Ensileringsproces under plastikken
Grovfoderkvalitet sammenkog
Dias Ensilage høst, ensilering og
tildækning
Dias Ensilage kvalitet
Dias; Ensilage beregning af stakke
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4

6
4

2
2

4
2
2

6

2

2
2

2

4

Sur vom og dens
følgesygdomme
Fodringsbetingede
sygdomme
- Ketose
- Løbedrejning
- Trommesyge
- Mælkefeber
DMS
- Foderplaner
Klove
- Anatomi
- Klovsygdomme
Klove
- Klovbeskæring
teori
EFK
- Gennemgang af
EFK opgørelser
- DB/kg EKM
Klovbeskæring
Produktionsøkonomi
Ko komfort
- Adfærd
- Velfærd
- Velfærdsafdeling
- Kælvningsbokse
Goldko
management
- afgoldning
- foderforebyggels
e
Reproduktion
- Reproduktionsstrategier
- Diverse
udskrifter
DMS – Lave
foderplaner til
goldkøer
DMS
Dyreregistrering
Fredagsprøve
Fredagsprøve retur
MINIPROJEKT
Mælkeproduktionsopgørelse
Laktationsopgørelse
- Holdbare køer
- Livsydelse
Oplæg
Mælkeprojekt
Mælkeprojekt
- teori
Mælkeprojekt
- ejendomsopgave
Yverbetændelse
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- Ketose opgave Case opgave

DIAS: Klovproblemer

Jeopardy

Johan Weilbum + Martin
Fælles emne

Dias Yverbetændelse
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10

- Typer
- PCR- test
- CMT- test
Kursus
Børbetændelse
Miniprojekt retur
Julehygge
Mælkeprojekt retur
Opstart staldprojekt
STALDPROJEKT

Anne Grethe mælkeprøver, Agra-prøver

Foderbudget,
analyse af ejendom
Avl
Grundlæggende
NTM
Tyrevalg
NTM +/besætningsniveau
Opsamling
Afslutningstur,
teknik

AVLSKONSULENT
Sara Viking Genetics
Trippel A

Foderbudget,
analyse af
ejendom
34

Eksamen

Bundet speciale, Svin
Fag nr. 17085 Husdyr. Svin
Fagtype

Obligatorisk uddannelsesspecifikt fag, niveau Avanceret

Fagansvarlig

GM + KKJ

Vejledende
varighed

238 lektioner

Mål

1. Du kan foretage daglig håndtering, fodring og pasning af husdyr.
2. Du kan betjene tekniske hjælpemidler, som anvendes i husdyrstalde
og ved håndtering og fremstilling af foder.
3. Du kan udføre alle praktiske elementer i håndteringen af husdyr på en
miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
4. Du kan redegøre for fodringsprincipper og udfodringsmetoder for
udvalgte husdyr.
5. Du har kendskab til fodermidler og kan redegøre for fodernormer
6. Du har kendskab til produktion af grovfoder til udvalgte husdyr.
7. Du kan redegøre for husdyrs adfærd og etik ved husdyrhold.
8. Du kan redegøre for husdyrs anatomi og fysiologi.
9. Du kan redegøre for avl, avlsværdital, avlssystemer og
avlsplanlægning.
Fortsættes…
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10. Du kan redegøre for, reproduktionsforhold, brunstcyklus, bedækning,
inseminering, brunstkontrol og fødselsforløb.
11. Du har kendskab til almindeligt forekommende sygdomme hos
husdyr.
12. Du kan redegøre for staldindretnings betydning for smitteveje og
forebyggelse af smitte.
13. Du kan redegøre for dyrenes krav til klima og ventilation.
14. Du har kendskab til inventar og ventilationssystemer.
15. Du kan redegøre for og give forslag til indretning af husdyrstalde.
16. Du har kendskab til gødningssystemer og kan redegøre for
lovgivningen til opbevaring af husdyrgødning.
17. Du kan redegøre for anvendelsen af husdyrgødning.
18. Du kan forstå og anvende produktionsstyringsredskaber og kontrol.
19. Du har kendskab til forhold omkring international husdyrproduktion
og det internationale marked for hjælpestoffer og maskiner.
20. Du kan identificere områder som er egnede til innovation og deltage i
værdiskabende processer på bedrifter med husdyrproduktion.
Standpunkt, 7-trinsskala.
Eksamen, projektopgave + mundtlig eksamen.

Bedømmelse

Fag nr. 11976 Husdyr I, Svin
Fagtype

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag. Avanceret.

Vejledende varighed 68 lektioner.
Mål

1. Du kan redegøre for miljømæssige påvirkninger, der opstår som
følge af husdyrproduktion. Du har kendskab til lovgivning på
husdyrområdet.
2. Du 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. Du kan redegøre for forhold vedrørende foderkvalitet, høst,
konservering og opbevaring af foderafgrøder.
4. Du kan redegøre for medicinanvendelse, behandlingsmetoder samt
lovgivning herom.
5. Du kan redegøre for veterinærmidlers, opbevaring og håndtering af
veterinærmidler.
6. Du kan redegøre for hygiejne, sundhed, forebyggelse og
helbredelse af almindeligt forekommende sygdomme.
7. Du har kendskab til salg og afsætning af animalske produkter,
herunder krav til kvalitet og afregningsprincipper.
8. Du har kendskab til husdyrholdets økonomiske vilkår og kan
redegøre for beregning af dækningsbidrag i husdyrholdet.
Standpunkt, 7-trinsskala.

Bedømmelse

Samlet lektionsplan for Bundet speciale, Svin
Lektionsplan GM
Lektioner
4

Mål

Hvordan

Husdyrs adfærd og etik ved
husdyrhold

PP. oplæg etik og moral.
Lille projektopgave.
Fup eller fakta opgave.
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4
4
6

Fodringsprincipper og
udfordrings metoder for
udvalgte husdyrhold

6

Reproduktionsforhold,
brunstcyklus, bedækning,
inseminering, brunstkontrol, og
fødselsforløb

Nutrifair i Fredericia-finde opsøge og
fremlægge evt. nyt.
Domino sorterings vægt.
Fup eller fakta (foder og sundhed).
PP:
Tal og begreber
Fodermanegement
PP oplæg flere.
Rekruttering af polte
Reproduktion og fodring
Hormoner
Projekt afslutning.

6
6

Fortsat reproduktion
Avl, avlsværdital, avlssystemer
og avlsplanlægning

Projektopgaver.
Besøg Hatting KS.
PP:
Begreber i avl
Avlsmål
Avlssystemet
Avlsfremgang.
Indeksberegnings opgave

6

Almindeligt forekommende
sygdomme hos husdyr

Fup eller Fakta opgaver:
Besøg laboratoriet i Kjellerup
PP: oplæg
Sundheds kursus.

6

Hygiejne, sundhed,
forebyggelse og helbredelse af
almindeligt forekommende
sygdomme

PP:
Immunitetsstyring
Smittebeskyttelse
Diagnosticering 1
Diagnosticering 2
Medicin håndtering
Medicinerings metoder
Staldprojekt

6

6
6
4

Veterinærmidlers opbevaring
og håndtering
Staldindretnings betydning for
smitteveje og forebyggelse af
smitte
Medicinanvendelse,
behandlingsmetoder og
lovgivning
Mini eksamen
Produktionsstyrings redskaber

4
Repetere
8
Lektionsplan KKJ
Lektioner
4

Hvad skal vi?
Daglig håndtering, forring og
pasning af husdyr
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PP:
Dokumentation
Mini eksamen
Agrosoft
Cloud farm
(Kasper)
So seminar
Hvordan skal vi?
Velkomst, kend din lærer.
Hvad har i lavet? Hvordan har i gjort?
Eksempler på hvordan det kan gøres
System typer våd eller tørfoder.
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2

Tekniske hjælpemidler i
husdyrstalde og til fremstilling
af foder

-

Fodermidler og fodernormer

-

6

Foder forsættelse

-

6

Husdyrs anatomi og fysiologi

-

Reproduktion

-

6
6

Forsættelse af reproduktion
mm.
Produktionsstyringsredskaber
og kontrol.

-

International husdyrproduktion
og det internationale marked

-

-

Innovation og værdiskabende
processer
8

8

8

4
4

Hygiejne, sundhed,
forebyggelse og helbredelse af
almindeligt forekommende
sygdomme i økologisk og
friland
Salg og afsætning af
animalske produkter, herunder
krav til kvalitet og
afregningsprincipper (øko,
friland)
Økonomiske vilkår og
dækningsbidrag

Opfølgning/repetition
Opfølgning/repetition
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-

-

-

Eleverne har vært på Nutrifair
Snakker omkring hvordan det kan
fortages osv.
Foderkassen
Hvad bruges de forskellige fodertyper
til?
Normer
Toksiner, mikro og makro
næringsstoffer.
Besøg ved Agri Sys
Opgave omkring hvilke dyrgrupper der
fodres hvornår.
Evt. en lille prøve
PP omkring foderhygiejne Og masser af
foto og eksempler.
Gennemgang af hvordan soen hænger
sammen fysiologisk.
Reproduktion, avl, hvad sker der i
kroppen, ks, intern ks (evt. opgave til
fremlæggelse foran klassen.
Hvordan gør vi på friland, (opgave til
frilands mand)
Egne erfaringer
Vi snakker kort om det prøvet at samle
en gris i biologi og skille ad
Evt. fremlæggelse
E-kontrol, cloudfarm, forståelse for hvad
der er bag tallene, hvordan de skal
læses.
Marked, hvordan det påvirker priserne,
fx Bexit.
Needdap, vægtprogram, hvad bruges
det til, og hvad kan det blive brugt til.
Evt. til vægtstald.
Optimering af områder, forslag på evt.
Arbejdsprocesser
Besøg af cloudfarm Torsdag D. 28/2
Sundhed/sygdom, forebyggelse
Vacciner, hvad bruges de til og imod
hvad
Bryd smittekæden
Hvordan opretholder vi en god sundhed
på friland?
Besøg ved Lene og Peter
Evt. besøg på friland/dan pork.
Se eksempler på slagteafregninger
- Krav til kødprocent, bemærkninger,
hvad skal vi være opmærksom på når vi
sender slagtesvin afsted.
Dækningsbidrag, hvad betyder en gris
med bemærkninger, øget dødelighed,
øget foderoptag.
best case worst case
Uddybelse, eller besøg.
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2
4

Opfølgning/repetition
Opfølgning/repetition

8

Opfølgning/repetition

Kornopbevaring fælles for plante-, svine, og minkklassen
Lektion
Tema
Indhold
2
Grundlæggende begreber ved
Tørresvindsmonogram, krav til
kornopbevaring
lagringsmuligheder, ligevægtstabel
2

Grundlæggende begreber ved
kornopbevaring

Tryk, modtryk, varme, IX-diagram

2

Grundlæggende begreber ved
kornopbevaring

Lagringsmuligheder og flytning af korn

4

Kornopbevaring i praksis

Ekskursion til DanCorn A/S i Hedensted samt
landbrug

Bundet speciale, Mink
Fag nr. 17085 Husdyr, Mink (Stefan+PN+PT)
Fagtype

Obligatorisk uddannelsesspecifikt fag, niveau Avanceret

Fagansvarlig

Stefan

Vejledende
varighed

238 lektioner

Mål

1. Du kan foretage daglig håndtering, fodring og pasning af husdyr.
2. Du kan betjene tekniske hjælpemidler, som anvendes i husdyrstalde
og ved håndtering og fremstilling af foder.
3. Du kan udføre alle praktiske elementer i håndteringen af husdyr på en
miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
4. Du kan redegøre for fodringsprincipper og udfodringsmetoder for
udvalgte husdyr.
5. Du har kendskab til fodermidler og kan redegøre for fodernormer
6. Du har kendskab til produktion af grovfoder til udvalgte husdyr.
7. Du kan redegøre for husdyrs adfærd og etik ved husdyrhold.
8. Du kan redegøre for husdyrs anatomi og fysiologi.
9. Du kan redegøre for avl, avlsværdital, avlssystemer og
avlsplanlægning.
10. Du kan redegøre for, reproduktionsforhold, brunstcyklus, bedækning,
inseminering, brunstkontrol og fødselsforløb.
11. Du har kendskab til almindeligt forekommende sygdomme hos
husdyr.
12. Du kan redegøre for staldindretnings betydning for smitteveje og
forebyggelse af smitte.
13. Du kan redegøre for dyrenes krav til klima og ventilation.
14. Du har kendskab til inventar og ventilationssystemer.
15. Du kan redegøre for og give forslag til indretning af husdyrstalde.
16. Du har kendskab til gødningssystemer og kan redegøre for
lovgivningen til opbevaring af husdyrgødning.
Fortsættes…

2. udgave, revideret 21. september 2019
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Bedømmelse

17. Du kan redegøre for anvendelsen af husdyrgødning.
18. Du kan forstå og anvende produktionsstyringsredskaber og kontrol.
19. Du har kendskab til forhold omkring international husdyrproduktion
og det internationale marked for hjælpestoffer og maskiner.
20. Du kan identificere områder som er egnede til innovation og deltage i
værdiskabende processer på bedrifter med husdyrproduktion.
Standpunkt, 7-trinsskala.
Eksamen, projektopgave + mundtlig eksamen.

Fag nr. 11976 Husdyr I, Mink
Fagtype

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag. Avanceret.

Vejledende
varighed

68 lektioner.

Mål

1. Du kan redegøre for miljømæssige påvirkninger, der opstår som
følge af husdyrproduktion. Du har kendskab til lovgivning på
husdyrområdet.
2. Du 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. Du kan redegøre for forhold vedrørende foderkvalitet, høst,
konservering og opbevaring af foderafgrøder.
4. Du kan redegøre for medicinanvendelse, behandlingsmetoder samt
lovgivning herom.
5. Du kan redegøre for veterinærmidlers, opbevaring og håndtering af
veterinærmidler.
6. Du kan redegøre for hygiejne, sundhed, forebyggelse og
helbredelse af almindeligt forekommende sygdomme.
7. Du har kendskab til salg og afsætning af animalske produkter,
herunder krav til kvalitet og afregningsprincipper.
8. Du har kendskab til husdyrholdets økonomiske vilkår og kan
redegøre for beregning af dækningsbidrag i husdyrholdet.
Standpunkt, 7-trinsskala.

Bedømmelse

Samlet lektionsplan for Bundet speciale, Mink
Lektioner
6

4
2
6

Indhold/skema
Introduktion til faget
Aktuelle udfordringer og
muligheder i
minkbranchen
Udfordringer fortsat
Tjek på farmen - velfærd
Besøg på Mettes
minkfarm

2
4

Tæven & hvalpene:

2. udgave, revideret 21. september 2019

Opgaver, praktisk m.m.
Oplæg + minkspillet
Oplæg SWOT analyse Fordybelsesopgave →
PowerPoint
Artikler fra Dansk Pelsdyravl
Fremlæggelser fra mandagens arbejde
Oplæg og gennemgang af projektoplæg
Feltstudie hos Mette Hansen
Afgang skolen kl. 10. I kører hjem, når I er
færdige med at indsamle data
Udfør velfærdstjek samt pindetest
Skrive rapport: Velfærd på Mettes minkfarm
Opsamling rapporterne fra Mette
Arbejde med projekterne
Oplæg: Hormonel styring, brunst, implantation,
drægtighed, fødsel, hvalpenes udvikling
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Reproduktionsbiologi
brushup

8

2

4

4
4
2
4
16

Avlerkursus: Pelsning,
udvælgelse af avlsdyr,
huldstyring
Intro til
landbrugsbyggeri:
Klimateknik
Bygning af haller,
materialer,
arbejdstegninger m.m.
Bygning af minkhaller
Med Plantespeciale
Bygning af minkhaller
Reproduktionsfysiologi
Genetik

4

SKINDSORTERINGSKURS
US
Kvantitativ genetik

4
2
8

Genetik
FREDAGSPRØVE
Aflivningskursus

4
8

Farvetypeoptimering
m.m.
Livdyrsortering

4

Fodring og fodermaskiner

16

BOOTCAMP

2
4

Fur Master Class

2
2

Fur Master Class
Fodring og ernæring

4

Fodring og ernæring

4
2

EUROTIER
Fodring og ernæring

4

Fedtlever

2. udgave, revideret 21. september 2019

Minkbog 2 s. 8-34
Fordybelsesopgaver – koble praktikerfaringer/viden fra parringarbejdet på den
biologiske teori
Kursus ved Kopenhagen Fur på Kjærgård
Landbrugsskole. Hele dagen, inkl. frokost. Kør
selv
Undervisning og opgaver

Undervisning og opgaver

Besøg hos Ivar, som skal have bygget minkhal til
500 tæver. Se Pers oplæg
Udarbejdelse af projekt. I skal levere råhuset
Oplæg på PowerPoint og klassediskussioner
Oplæg om gener og kromosomer samt opgaven
Leg med Pearl
På Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600
Glostrup
Opsamling på skindsorteringskursus samt
lektionsplanen
Oplæg om arv og miljø, trafiklyset samt opgaver
hertil
Træningsopgaver og fordybelse
Emne for prøven: Avl og genetik
Kompetencekursus om aflivning af mink. Holdes
her på skolen. Underviser på kurset:
minkdyrlæge Karin Gjødsbøl LVK m.fl.
Kobling af farvetyper med produktionsøkonomi
Opgaver til arbejde med redskaber i Farmcockpit
Opdeling i to grupper som kører hvert sit sted
hen. Næste gang bytter de sted
Gennemgang og snak i klassen. Max medbringer
fodervogn
Forskellige emner, indlæg fra Kopenhagen Fur
Det varer hele dagen fra 8-18
Arbejde med opgaven Avl og pelskvalitet
Midtvejssamtaler, se plan på Facebook
Oplæg om Pelsmode og design
Praktiske øvelser i arbejde med pels
Mulighed for at gøre arbejde fra mandag færdigt
Minkens fordøjelse – næringsstoffernes
omsætning, opgave til lektie og selvstændigt
arbejde onsdag
Midtvejssamtaler fra kl. 12.13
Selvstændigt arbejde med opgave fra mandag
Arbejde med skindkvalitetsopgaven
Fremlægge næringsstofferne og opsamling på
disse
Case opgave med problemstillingen fedtlever
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4

Fedtlever

4

Foderplaner

6
2
4
2
8

Pelsning
Fredagsprøve
Næringsstoffer
MINIPROJEKT
MINIPROJEKT

4
2

Økonomi
Fodring vitaminer og
tilsætningsstoffer
Produktionsøkonomi
Planter
Økonomi-benchmarking

4
2
2
6

Økonomi
(C+C)

2
2
4

Planter

2

Welfur
(C+C)
Sygdomme

2
4

Planter
Sygdomme fortsat

4

De små kryb

2
8

Juleafslutning og hygge
med de andre HF2-elever
Farmprojekt

8

Avl og innovation

4

Farmprojekt

6

Farmprojekt

8

2. udgave, revideret 21. september 2019

Diskussioner omkring fedtomsætning,
årsagsforhold m.m.
Udfordring: Når vi skal nedsætte proteinindholdet
i foderet?
Foderopgaver
Beregninger og analyser – opgaver og oplæg
Leg med råvarer – find alternativer og regn dem
ind i planen. Lav et regneark til hjælp
On location. Praktisk arbejde med pelsning
Det kræver sin mink at være en god mor
Mineraler og vitaminer
Opstart af projektet
Vejledning
Aflevering onsdag kl. 16
Registrering, statistik, økonomi og Farmlog
Probiotika m.m.
Pelsdyrbladet nr. 7/2016 side 18-21
Oplæg, diskussioner og opgaver
Se filmen fra DR2 mandag aften
Indføring i Business Check Mink
Mod nye markeder
Er dansk pels nu så stærk som vi går og siger?
Oplæg og debatprojekt som fremlægges sidst på
dagen
Opgaver og afrunding af produktionsøkonomi
Oplæg om programmet
Gennemgang af funktioner og principper
Medicin anvendelse
Opgaver til hæftet fra Dansk Veterinærindustri.
Gennemgang sidst i timen
Lungebetændelse
Vaccinationsplaner m.m.
Om fluer, lopper, flæskeklannere, coccidiose og
andet kravl
Resistens og bekæmpelse af kryb
Husk pakke til pakkeleg
Produktionssystemer og dyrevelfærd – Welfur
som redskab?
Afgang fra skolen kl. 7.15
Forsøgscenter Foulum &
Agro Business Park A/S
Arbejde med projektet
Aflevering
Fernisering af farmprojekt
Herefter udfordringen, Farm Case
Repetition
Evaluering
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4

Udlevering af
eksamensopgave
Eksamensopgave
Mundtlig eksamen

Kornopbevaring fælles for plante-, svine,
Lektioner
Tema
2
Grundlæggende begreber
ved kornopbevaring

Vejledning efter behov

Nærmere plan følger

og minkklassen
Indhold
Tørresvindsmonogram, krav til
lagringsmuligheder, ligevægtstabel

2

Grundlæggende begreber
ved kornopbevaring

Tryk, modtryk, varme, IX-diagram

2

Grundlæggende begreber
ved kornopbevaring

Lagringsmuligheder og flytning af korn

4

Kornopbevaring i praksis

Ekskursion til DanCorn A/S i Hedensted samt
landbrug

2. udgave, revideret 21. september 2019
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Læringsaktivitet: Landmand, Planter. 2. hovedforløb
Beskrivelse:
Plantespecialet er sammensat af to specialefag:
-

Plantedyrkning
Plantebeskyttelse 2

Fag nr. 17086 Plantedyrkning (KH+PT+PN)
Fagtype

Bundet, uddannelsesspecifikt specialefag, niveau Avanceret

Fagansvarlig

KH+PT+PN

Vejledende
varighed
Mål

Bedømmelse

238 lektioner
1. Du kan udføre alle praktiske elementer i arbejdet med maskiner og
planter på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
2. Du kan redegøre for de almindeligste kulturafgrøders egenskaber og
deres vækstbetingelser.
3. Du kan redegøre for næringsstofomsætning i jorden, kulturplanters
behov for næringsstoffer og tildeling af næringsstoffer.
4. Du kan redegøre for anvendelse af husdyrgødning og anden organisk
gødning 01-08-2018 og fremefter.
5. Du kan redegøre for høsttidspunkt, efterbehandling og intern
transport og opbevaring af korn og frøafgrøder.
6. Du kan redegøre for planteforædlings metoder og dyrkning af
fremavlsafgrøder.
7. Du kan redegøre for gældende lovgivning omkring planteavl,
eksempelvis om gødningsregnskaber, harmoni- og miljøregler.
8. Du kan redegøre for planteværn og plantepleje gennem
vækstsæsonen for de almindeligste kulturafgrøder.
9. Du har bestået delprøve 2 og 3 af sprøjtecertifikat, jf. Miljøministeriets
regler (pt. Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsmæssige
brugere af bekæmpelsesmidler).
10. Du kan redegøre for metrologiske registreringer og vejrprognoser,
samt de deraf følgende dyrkningsbetingelser.
11. Du kan udarbejde og anvende gødningsplaner.
12. Du har kendskab til salg og afsætning af salgsafgrøder, herunder krav
til kvalitet og afregningsprincipper.
13. Du har kendskab til forhold omkring international planteproduktion og
det internationale marked for hjælpestoffer og maskiner.
14. Du kan anvende udvalgte landbrugsmaskiner og redskaber i
planteproduktionen.
15. Du kan identificere områder som er egnede til innovation og deltage i
værdiskabende processer på bedrifter med planteproduktion.
Standpunktskarakter, 7-trinsskala.
Eksamen, projektopgave + mundtlig eksamen, 7-trinsskala.
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Fag nr. 11988 Plantedyrkning I (PT+PN)
Beskrivelse:
Fagtype

Område/specialefag, niveau Avanceret

Vejledende
varighed

68 lektioner

Mål

Bedømmelse

1. Du kan redegøre for miljømæssige påvirkninger, der opstår som følge
af planteproduktion.
2. Du kan redegøre for etablering af salgs- og grovfoderafgrøder,
herunder krav til udsæd, såbed, jordbehandlingsmetoder og så
teknikker.
3. Du har kendskab til konservering og opbevaring af grovfoderafgrøder.
4. Du kan deltage i planlægningen og gennemførelsen af en produktion
af almindelige salgs- og grovfoderafgrøder.
5. Du kan deltage i udarbejdelse af dyrknings- og sædskifteplaner for en
bedrift.
6. Du kan anvende sprøjteplaner og udarbejde sprøjtejournaler.
7. Du har kendskab til planteproduktions økonomiske vilkår og kan
redegøre for beregning af dækningsbidrag i planteproduktion.
7-trinsskala, Standpunktskarakter

Planter PT
Lektion
Emne
12
Frøavl

Teknik PT
Lektion
Emne
6
Maskiner til jordbearbejdning med
Fokus på reduceret jordbearbejdning
Etablering af efterafgrøder

6

Gødningsudbringning (husdyr og
handelsgødning). Kvalitet

4
6

Jordstruktur - kursus
Terrnimo programmet
Grovfodermaskiner

6

Kartoffelmaskiner

2. udgave, revideret 21. september 2019

Behandling
Generelle forhold vedr. dyrkning af frø
DB-beregning
Besøg på DLF
Sygdomme, ukrudt, skadedyr i frøavl

Behandling
Gennemgang af de forskellige
behandlingsprincipper Min Till, Strib Till,
No Till
Elevfremlæggelse af et
jordbehandlingsredskab
Regler og metoder til etablering
Gennemgang af de forskellige
udbringningsteknikker
Opgaver i de forskellige teknikker
Besøg på Bogballe
Laves i samarbejde med SAGRO
Græsslåmaskiner, river til vending og
sammenrivning
Snitterne, opsamlervogne
Hvordan optimeres de 5 T´er i ensilage
Gennemgang af alle relevante maskiner
til kartoffeldyrkning.
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6

Høst af afgrøder

Optimal indstilling af mejetærsker.
Spild minimering og beregning af spild.

6

Vandingsmaskiner

Vandingsbalance, Fordampningsforhold
Typer af vandingsmaskiner

6

Ny teknologi

6

Maskiner til specialafgrøder

Auto styring, RTK, Robot teknologi
Besøg af AGROINTELLI
Gennemgang af relevante maskiner
udvalgt efter elevers ønske. Der laves
individuelle opgaver

Bygningslære kun for planteklassen
Lektioner Tema
2
Introduktion til faget og
den gennemgående
opgave +

Bygningstegning

Indhold
Kompendium om
bygningstegning
gennemgås på klassen.

Diasserie om
bygningstegning.

Husk…!
Husk at få fat i en god
lang lineal og en blyant
med tynd stift. Det kan
desuden være godt at
have en tegnetrekant
samt vinkelmåler.

Beliggenhedsplan,
opgaver samt modulplan
udleveres.
Upload i elevplan opgave
samt priskalkulation.
Uddel millimeterpapir.
2

Opmåling.

Opmåling af Ivars
ejendom.

Brainstorm omkring
fjernelse af de 2
eksisterende maskinhuse
Opmåling af de nærmeste
samt efterfølgende
veje og befæstede areal
etablering af en ny
rundt om hallen.
maskinhal med tilhørende
Placering af ny maskinhal. befæstet adgangsvej /
udenomsplads

2

Bygningstegning

Tegningsforståelse

Tegning i klassen. Tegn
ny beliggenhedstegning af
Ivars ejendom som også
viser den nye maskinhal.

2

Befæstede arealer

Gennemgang af
priskalkulation i
elektronisk version.

1. del af Power point der
kommer omkring
udviklingen af
landbrugsbyggeri de
sidste 250 år, samt et kig
ind i fremtiden:
”Bygningslære –
billedgennemgang”

Teori vedr. befæstede
arealer.

Opstart på prisberegning.
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2

Forberedelse til byggeri +
Bærende konstruktioner

Forberedelse af byggeri.

Spildevand / kloakopland. Billedserie ”Byggefejl”
Gennemgang af
forskellige fundamenter
og bærende
konstruktioner samt
”Byggefejl”.

2

Vægge, tag + loft +
Gennemgang af
bygningskomplementering. forskellige konstruktioner
Diasserie om
bygningstegning

13 + 14 Kornopbevaring ved Ivar
+15 +16

Dimensionering af
kornopbevaring i
maskinhal jfr. opgave i
bygningslære.

Klimateknik fælles for plante- og minkklassen
Lektioner Tema
Indhold
2
Klimabegreber og
Teori omkring: Af. og Rf.,
klimasammenhænge
fri og bunden varme, fugt
og varme produktion og
transmissions- og
ventilations varmetab.

2

Isolering

Billedserie fra ”Rølkær”

Eleverne skal selv
medbringe billeder af
byggefejl de selv har
kendskab til.
2. del af Power point der
kommer omkring
udviklingen af
landbrugsbyggeri de
sidste 250 år, samt et kig
ind i fremtiden:
”Bygningslære –
billedgennemgang”
Kornhal i det åbne land –
et Realdania projekt.

Husk
Lav en undersøgelse af
indeklimaet i klassen
Opgave nr.6
Opgave nr.7

Teori
Hjemmesider /
beregningsmodeller fra
Isover og Rockwool

Luftkvalitet

Kornopbevaring fælles for plante- og minkklassen
Lektioner Tema
Indhold
2
Grundlæggende begreber
Tørresvindsmonogram,
ved kornopbevaring
krav til
lagringsmuligheder,
ligevægtstabel
2

Grundlæggende begreber
ved kornopbevaring

Husk
Power-point præsentation
nr. 1
Opgave nr. 1

Tryk, modtryk, varme, IX- Power-point præsentation
diagram
nr. 2
Opgave nr. 2 + 3 + 4
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2

Grundlæggende begreber
ved kornopbevaring

Lagringsmuligheder og
flytning af korn

Power-point præsentation
nr. 3
Opgave omkring
korntørring ved Ivar

4

Kornopbevaring i praksis

Ekskursion til DanCorn
A/S i Hedensted samt
landbrug
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Læringsaktivitet 2. Hovedforløb: Valgfri
uddannelsesspecifikke fag
Fag nr. 11995 Teknik I (KH)
Beskrivelse:
I faget Teknik I arbejder vi med maskiner og indengårdsmekanisering.
Fagtype

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag, niveau Avanceret.

Fagansvarlig

KH

Vejledende
varighed

25 lektioner.

Mål

1. Du kan udføre alle praktiske elementer ved betjening og vedligehold af
almindelige landbrugsmaskiner eller udvalgte entreprenørmaskiner på
en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
2. Du kan foretage vedligeholdelse af landbrugsmaskiners el- og
hydrauliksystemer på baggrund af kendskab til elsystemets opbygning
og komponenter.
3. Du kan anvende traktor og maskiners navigationssystemer til at
optimere planteproduktionen.
4. Du kan betjene, indstille, justere og vedligeholde større udvalgte
landbrugsmaskiner.
5. Du har kendskab til landbrugsmaskiners tilstand og værdi.
6. Du har kendskab til vedligeholdelsesomkostninger til maskiner.
7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Bedømmelse

Seneste undervisningsplan
Lektioner
2

Emner, indhold
Indengårdsmekanisering Teknik på ejendom

Kommentarer, opgaver ol.
Start ”ekspert” gruppe

2

Indengårdsmekanisering Teknik på ejendom

Arbejde i ”ekspert” gruppe

2

Indengårdsmekanisering Teknik på ejendom

Arbejde i ”ekspert” gruppe

2

Fremlægge i gruppe ” Teknik på ejendom”

Fremlægge i sin gruppe 10
min.

4

Introduktion
Opdeling i 3 grupper (1 basismaskine og 2
arme)
Hydraulik og samling af slanger

4
4

Montering og afprøvning af gravemaskine
arm

4

”De gule maskiner”
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Fag nr. 3240 Finansiering og investering
Beskrivelse:
I faget Finansiering og investering arbejder vi meget med beregningsopgaver i regneark. Det
er derfor vigtigt, at du på din pc har regnearket Microsoft Excel liggende.
Fagtype

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag, niveau Begynder.

Fagansvarlig

KKJ

Vejledende
varighed
Mål

Bedømmelse

34 lektioner.
1. Du har kendskab til finansieringsmuligheder i pengeinstitut og realkredit
på enkeltinvesteringer i landbrugsbedriften.
2. Du har kendskab til forskellige låntyper og kan udregne ydelsesprofiler.
3. Du kan foretage rentabilitetsberegning på enkeltinvesteringer, og kan
anvende forudsætningerne for disse.
7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Seneste undervisningsplan
Lektioner
8
12

Emner, indhold
Grundlæggende forståelse for investeringsberegninger, begreber og metoder.
Investeringsopgaver med excel-beregninger samt landbrugsøkonomi bogen.

4

Låntyper, kurs, alternative finansieringsmuligheder

8

Låneberegninger

2

Afsluttende prøve
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Fag nr. 9730 Økologi, økonomi og afsætning (PKM)
Beskrivelse:
I faget Økologi, økonomi og afsætning kigger vi nærmere på lovgivning, økonomi samt
afsætning af produkterne.
Fagtype

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag, niveau Avanceret.

Fagansvarlig

PKM

Vejledende
varighed

24 lektioner.

Mål

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

Bedømmelse

7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Seneste undervisningsplan
Lektioner
4

Emner, indhold
Økologiske regler for svin, kvæg og
planteavl
Omlægningsregler

4

Økonomiske resultater for de forskellige
driftsgrene, sammenligning mellem
konventionelt og økologisk
Dækningsbidrag i forhold til merpriser og
merstøtte, og risiko

4

Afsætningsmuligheder og metoder

4

Optimering af økologisk drift i forhold til
samarbejde mellem driftsgrene.

4+4

Gård- og virksomhedsbesøg med fokus på
samspil mellem driftsgrene og afsætning af
produkterne
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Kompetencemål for 1. hovedforløb –
Landbrugsassistent
1. Du kan udføre almindelige arbejdsopgaver med udgangspunkt i dyrevelfærd ved
hold af husdyr og på baggrund af kendskab til husdyrs adfærd reagere på unormal
adfærd.
2. Du kan forestå den praktiske fodring og aktivt inddrage viden om almindelige
fodermidler, foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov og foderplaner.
3. Du kan foretage de nødvendige handlinger ved brunst og reproduktionsforløb på
baggrund af viden om dyrenes data og adfærd ved brunst.
4. Du kan konstatere de almindeligste sygdomstegn hos husdyr på baggrund af
kendskab til almindelige sygdomme og symptomer.
5. Du kan udføre almindeligt forekommende praktiske arbejdsopgaver i forbindelse
med etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder, herunder følge mark-,
gødnings-, og sprøjteplaner samt økologiske forskrifter.
6. Du kan håndtere kemikalier efter instruks og i praksis anvende og kalibrere
sprøjtemateriel på baggrund af opnået viden om kemikalier, sprøjteteknik,
miljøpåvirkninger og arbejdsmiljøforhold.
7. Du kan anvende, betjene og vedligeholde almindelige udvalgte maskiner og tekniske
installationer samt vedligeholde bygninger, der anvendes ved erhvervsmæssigt
dyrehold og dyrkning af landbrugsafgrøder.
8. Du 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.
9. Du kan inddrage viden om miljø, økologi, bæredygtighed og naturpleje ved
udførelse af almindelige arbejdsopgaver i landbrugsproduktionen.
10. Du kan redegøre for og anvende biologisk viden og matematiske løsningsmetoder i
forbindelse med praktisk arbejde i forhold til erhvervsområdet.
11. Du kan fungere i samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over
og diskutere arbejdsprocesser i landbrugsbedriften eller maskinstationen.

2. udgave, revideret 21. september 2019

Side 69

Hovedforløbet Landmand – speciale husdyr / planter

Kompetencemål for 2. hovedforløb
Landmand, Husdyr
(punkt 28 og 29 er tilføjede 01-07-2017)

1 Du kan udføre almindelige arbejdsopgaver med udgangspunkt i dyrevelfærd ved hold af
husdyr og på baggrund af kendskab til husdyrs adfærd reagere på unormal adfærd.
2 Du kan forestå den praktiske fodring og aktivt inddrage viden om almindelige fodermidler,
foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov og foderplaner.
3 Du kan foretage de nødvendige handlinger ved brunst og reproduktionsforløb på baggrund
af viden om dyrenes data og adfærd ved brunst.
4 Du kan konstatere de almindeligste sygdomstegn hos husdyr på baggrund af kendskab til
almindelige sygdomme og symptomer.
5 Du kan udføre almindeligt forekommende praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med
etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder, herunder følge mark-, gødnings-, og
sprøjteplaner samt økologiske forskrifter.
6 Du kan håndtere kemikalier efter instruks og i praksis anvende og kalibrere sprøjtemateriel
på baggrund af opnået viden om kemikalier, sprøjteteknik, miljøpåvirkninger og
arbejdsmiljøforhold.
7 Du kan anvende, betjene og vedligeholde almindelige udvalgte maskiner og tekniske
installationer samt vedligeholde bygninger, der anvendes ved erhvervsmæssigt dyrehold og
dyrkning af landbrugsafgrøder.
8 Du 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.
28 Du kan inddrage viden om miljø, økologi og bæredygtighed ved udførelse af almindelige
arbejdsopgaver i landbrugsproduktionen.
10 Du kan redegøre for og anvende biologisk viden og matematiske løsningsmetoder i
forbindelse med praktiks arbejde i forhold til erhvervsområdet.
11 Du kan fungere i samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og
diskutere arbejdsprocesser i landbrugsbedriften eller maskinstationen.
12 Du 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.
13 Du 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.
14 Du kan fremme mobilitet på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af
fremmedsprog i landbrugsfaglig sammenhæng.
15 Du kan redegøre for centrale erhvervsøkonomiske begreber og identificere og behandle
typiske erhvervsøkonomiske problemstillinger i forhold til landbrugserhvervet og
maskinstationsområdet.
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16 Du kan medvirke ved udvikling og innovation af virksomheder på baggrund af kendskab til
selvstændighedsbegrebet, etableringsforhold og organisatoriske principper for virksomheder
samt innovationsredskaber og -processer.
17 Du kan inddrage viden om bæredygtige produktionsformer og arbejdsrutiners betydning
for miljøet og kvaliteten af fødevarer ved planlægning og produktion af fødevarer.
29 Du kan i forbindelse med planlægning og produktion af landbrugsafgrøder,
maskinføreropgaver eller husdyravl inddrage viden om naturpleje og naturforvaltning samt
medvirke til at beskytte, bevare og udvikle naturen på en landbrugsbedrift.
18 Du kan vurdere kvaliteten af eget arbejde ved udførelse af driftsopgaver i
landbrugsbedriften eller maskinstationen.
19 Du kan analysere og løse faglige problemer, selvstændigt eller som del af et team, samt
vurdere og forstå idéer og synspunkter i relation til det praktiske arbejde på
landbrugsbedrifter eller maskinstationer.
20 Du 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.
21 Du 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.
22 Du kan deltage i udarbejdelse af avlsplaner for udvalgte husdyr på baggrund af viden om
dyrenes reproduktionsforhold og avlsværdital.
23 Du kan handle hensigtsmæssigt i forbindelse med forebyggelse og behandling af
sygdomme hos udvalgte husdyr på baggrund af indgående kendskab til sygdomme og
symptomer.
24 Du kan forestå arbejdsopgaver med hold, flytning og transport af husdyr under
hensyntagen til dyrevelfærd og gældende lovgivning omkring hold og transport af husdyr.
25 Du kan vurdere et produktionsanlæg til erhvervsmæssigt husdyrhold med hensyn til
indretning og dimensionering i forhold til dyrenes naturlige adfærd og velfærd, produktivitet
og arbejdsmiljø.
26 Du kan inddrage viden selvstændigt eller som del af et team i relation til omkostninger
og/eller øget indtjening i forbindelse med planlægning af husdyrhold.
27 Du kan anvende, betjene og vedligeholde komplicerede maskiner og tekniske installationer
samt andet produktionsudstyr, der anvendes ved husdyrhold.
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Landmand, Planter
(punkt 26 og 27 er tilføjede 01-07-2017)

1 Du kan udføre almindelige arbejdsopgaver med udgangspunkt i dyrevelfærd ved hold af
husdyr og på baggrund af kendskab til husdyrs adfærd reagere på unormal adfærd.
2 Du kan forestå den praktiske fodring og aktivt inddrage viden om almindelige fodermidler,
foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov og foderplaner.
3 Du kan foretage de nødvendige handlinger ved brunst og reproduktionsforløb på baggrund
af viden om dyrenes data og adfærd ved brunst.
4 Du kan konstatere de almindeligste sygdomstegn hos husdyr på baggrund af kendskab til
almindelige sygdomme og symptomer.
5 Du kan udføre almindeligt forekommende praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med
etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder, herunder følge mark-, gødnings-, og
sprøjteplaner samt økologiske forskrifter.
6 Du kan håndtere kemikalier efter instruks og i praksis anvende og kalibrere sprøjtemateriel
på baggrund af opnået viden om kemikalier, sprøjteteknik, miljøpåvirkninger og
arbejdsmiljøforhold.
7 Du kan anvende, betjene og vedligeholde almindelige udvalgte maskiner og tekniske
installationer samt vedligeholde bygninger, der anvendes ved erhvervsmæssigt dyrehold og
dyrkning af landbrugsafgrøder.
8 Du 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.
26 Du kan inddrage viden om miljø, økologi og bæredygtighed ved udførelse af almindelige
arbejdsopgaver i landbrugsproduktionen.
10 Du kan redegøre for og anvende biologisk viden og matematiske løsningsmetoder i
forbindelse med praktiks arbejde i forhold til erhvervsområdet.
11 Du kan fungere i samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og
diskutere arbejdsprocesser i landbrugsbedriften eller maskinstationen.
12 Du 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.
13 Du 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.
14 Du kan fremme mobilitet på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af
fremmedsprog i landbrugsfaglig sammenhæng.
15 Du kan redegøre for centrale erhvervsøkonomiske begreber og identificere og behandle
typiske erhvervsøkonomiske problemstillinger i forhold til landbrugserhvervet og
maskinstationsområdet.
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16 Du kan medvirke ved udvikling og innovation af virksomheder på baggrund af kendskab til
selvstændighedsbegrebet, etableringsforhold og organisatoriske principper for virksomheder
samt innovationsredskaber og -processer.
17 Du kan inddrage viden om bæredygtige produktionsformer og arbejdsrutiners betydning
for miljøet og kvaliteten af fødevarer ved planlægning og produktion af fødevarer.
27 Du kan i forbindelse med planlægning og produktion af landbrugsafgrøder,
maskinføreropgaver eller husdyravl inddrage viden om naturpleje og naturforvaltning samt
medvirke til at beskytte, bevare og udvikle naturen på en landbrugsbedrift.
18 Du kan vurdere kvaliteten af eget arbejde ved udførelse af driftsopgaver i
landbrugsbedriften eller maskinstationen.
19 Du kan analysere og løse faglige problemer, selvstændigt eller som del af et team, samt
vurdere og forstå idéer og synspunkter i relation til det praktiske arbejde på
landbrugsbedrifter eller maskinstationer.
20 Du kan planlægge og udføre arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje og høst af
landbrugsafgrøder, herunder observere og reagere på skadevoldere og mangelsygdomme.
21 Du kan medvirke i udarbejdelsen af mark-, gødnings- og sprøjteplaner ved at inddrage
viden om sædskiftestrategier, næringsstoffer og næringsstofbehov, økologi, skadevoldere,
bekæmpelsesmidler og metoder.
22 Du kan deltage i planlægning og udførelse af vildt- og naturpleje på baggrund af viden om
plejemetoder, naturtyper samt vildtets adfærd, behov for opholdssteder og foder.
23 Du kan planlægge og udføre sprøjteopgaver i landbrugsafgrøder på baggrund af opnået
sprøjtecertifikat samt inddrage viden om bekæmpelsesstrategier og sprøjteteknik og ved
hjælp af beslutningsstøttesystemer.
24 Du kan inddrage viden, selvstændigt eller som del af et team, i relation til omkostninger
og/eller øget indtjening i forbindelse med planlægning af planteproduktionen.
25 Du kan anvende, betjene og vedligeholde større og komplicerede maskiner og tekniske
installationer, der anvendes ved dyrkning, transport og opbevaring af landbrugsafgrøder.
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Oversigt over 7-trinsskalaen
Karakter

Betegnelse

12

Den
fremragende
præstation

10
7

4
02
00
-3
Se i

Beskrivelse

Karakteren 12 gives for den fremragende
præstation, der demonstrerer udtømmende
opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få
uvæsentlige mangler
Den fortrinlige
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation,
præstation
der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets
mål, med nogle mindre væsentlige mangler
Den gode
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der
præstation
demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del
mangler
Den jævne
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der
præstation
demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets
mål, med adskillige væsentlige mangler
Den
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige
tilstrækkelige
præstation, der demonstrerer den minimalt
præstation
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
Den
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige
utilstrækkelige
præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel
præstation
grad af opfyldelse af fagets mål
Den ringe
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable
præstation
præstation
øvrigt mere på Undervisningsministeriets hjemmeside
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Bilag 1 Fagoversigt Hovedforløb 1
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Bilag 2 Fagoversigt Hovedforløb 2
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