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Uddannelsens navn Landbrugsuddannelsen 
Prøvens grundlag er som 
minimum følgende 
udvalgte mål fra det 
uddannelsesspecifikke 
fag. 
 

Viden om: 

 Fodermidler og fodringsmetoder. 
 Forskellige husdyrarters anatomi, fysiologi, kendetegn 

og pasningskrav. 
 Sygdomstegn, velfærd og adfærd samt 

reproduktionsforhold ved husdyrhold. 
 Brug og vedligehold af tekniske installationer og 

maskiner som anvendes ved dyrkning af kulturafgrøder 
eller ved husdyrhold. 

 Jordbehandlingsmetoder og dyrkning af kulturafgrøder. 

 
Færdigheder i:  

 Overvågning af dyrevelfærd og sygdom. 
 Betjening, indstilling og vedligeholdelse af teknisk 

udstyr og maskiner. 
 Arbejdsmiljømæssige metoder til udførelse af praktiske 

arbejdsopgaver. 

 
Kompetencer til: 
 

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

 
 

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

Til prøven formulerer skolen en række tillægsspørgsmål inden 
for målene i det uddannelsesspecifikke fag.  
Eleven trækker et tilfældigt spørgsmål i prøvetiden, dog sikres 
det at spørgsmålet ligger udenfor de delemner eleven har 
forberedt sig på. 

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

Den mundtlige præsentation samt produkt og trækspørgsmål. 
Produktet kan fx være en rapport, film, portfolio, model, 
disposition, planche eller billede. 

Bedømmelsesgrundlaget 
skal give grundlag for at 
bedømme elevens viden, 
færdigheder og 

Den mundtlige præstation. 
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kompetencer, derfor skal 
bedømmelsesgrundlaget 
omfatte:  
Der fastsættes følgende 
bedømmelseskriterier, der 
er præcise og udtømmende i 
forhold til de udvalgte mål: 
viden, færdigheder og 
kompetencer 

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

Prøven skal være Praktisk Mundtlig Skriftlig En kombination  
X X  X 

Prøvens varighed pr. elev 
skal være (mindst 30 min og 
højest 7 timer) 

Prøvens varighed er 30 min pr. elev. 

Særlige forhold hvis prøven 
tilrettelægges som 
gruppeprøve 
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Oplæg/beskrivelse  
 
På GF2 bliver der undervist inden 4 forskellige fagområder: 1. arbejdsmiljø, 2. Dyr, 3. Planter og 4. 
Maskiner/teknik. Forud for prøven udarbejder eleven et produkt, som indeholder delemner fra de 
4 fagområder. Det kan fx være en disposition, en film, en model, en planche, en rapport el. lign. 
Det er valgfrit for skolen, om skolen definerer delemnerne, eller om eleverne selv vælger 
delemner ud, så længe at alle 4 fagområder er repræsenteret. 
 
Hvis eleven selv vælger delemner, kan vedlagte eksamenskontrakt bruges. 
 
Prøven kan forgå i værksteder, stalde eller i klassen eller andre steder. Prøven skal tage 
udgangspunkt i praksis, men behøver ikke indeholde praktiske opgaver. 
 
Til eksamen skal eleven trække et tillægsspørgsmål om et delemne, som ligger udover de 
delemner eleven har forberedt. Det kan fx være spørgsmål i de målpinde der ikke er udvalgt som 
grundlag for prøven.  
 
Skolen skal i den lokale undervisningsplan selv fastlægge tidsforbrug for udarbejdelse af produkt 
forud for prøven.  
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Eksamenskontrakt  
 
Elevens navn:________________________________________________________ 
 
Uddannelsesvalg:____________________________________________________________ 
 
Overskrift:__________________________________________________________________ 
 
Valg af delemner:   
 1. Arbejdsmiljø: ____________________________________________ 
 2. Dyr:____________________________________________________  
 3. Planter:_________________________________________________ 
 4. Maskiner/Teknik: _________________________________________ 
 
Beskrivelse:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Produkt:_________________________________________________________________________ 
 
Fremlæggelse (lokalitet):____________________________________________________________ 
 
Godkendelse:____________________________________(udfyldes af underviser) 
 
Underskrift, elev:__________________________________________________________________ 
 
Tillægsspørgsmål:_______________________________(Udfyldes af eksaminator efter eksamen) 
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Fagområder & Delemner - eksempler 
 
1. Arbejdsmiljø 2. Dyr 

 
3. Planter 
 

4. Maskiner/Teknik 

Fx  
 APV  
 Faremomenter 
 Værnemidler i 

svinestald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fx  
 Fodring og 

fodermidler  
 Reproduktion 

og observation 
 Staldindretning 

og dyregrupper 
 Sygdomstegn, 

normal og 
unormal 
adfærd 
 

 

Fx  
 Dyrkningsvejl. af 

kulturafgrøder,  
 Årets gang i en 

afgrøde,  
 Jordbundsforhold, 

jordbundstyper 
og udbytter 

 Plantekendskab 

Fx  
 Elhegn 
 Starteftersyn 

af traktor 
 Anvendelse 

og indstilling 
af ploven 

 Etablering af 
et godt såbed 

 Klima og 
ventilation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel på prøve – med case 
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GF2 
Grundforløbseksamen 

Eksamenscase 
 

Husdyr-planter-teknik-arbejdsmiljø 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksamensforløb: 
Du har 2 dage til at løse denne case fra onsdag d. xx juni kl. 8.00 til torsdag d. xx juni, hvor casen 
afleveres personligt mellem kl. 16.00-16.30. 
Casen skal afleveres i 2 eksemplarer.  
Mandag d. xx juni skal du til en 30 minutters mundtlig eksamination, hvor du selv medbringer et 
eksemplar af casen.  
Denne case vil sammen med et trækspørgsmål danne eksaminationsgrundlaget. 
 

God fornøjelse 
xx Landbrugsskole 

Juni 201? 
  



Fælles standard for grundforløbsprøven for landbrugsuddannelsen – samlet 
 

 Viden om: 
Fodermidler og fodringsmetoder.  
 Eleven skal have kendskab til foderets betydning for dyrenes produktion og velfærd 

 Eleven skal have kendskab til blanderækkefølgen i en traditionel TMR blanding 

 Elev skal kunne kende forskel på grovfoder og tilskudsfoder 
 

Forskellige husdyrarters anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav.  
 Eleven skal kunne beskrive den normale og unormale kælvning og faring 

 Eleven skal kunne beskrive de arbejdsrutiner, der er ved kalvepasning og fravænning af smågrise 
samt årsager til og forebyggelse af diarré 
 

Sygdomstegn, velfærd og adfærd samt reproduktionsforhold ved husdyrhold.  
 Eleven skal kunne beskrive koens og soens reproduktionscyklus og kende det optimale tidspunkt 

for inseminering 
 

Jordbehandlingsmetoder og dyrkning af kulturafgrøder 
 Eleven skal kunne beskrive årets gang i en vinterhvedemark 

 Eleven skal have kendskab til almen plantesystematik 

 Eleven skal have kendskab til jordens sammensætning og forståelse for dennes betydning for 
planternes vækst 
 
 

Færdigheder i: 
Overvågning af dyrevelfærd og sygdom.  
 Eleven skal kunne reagere og korrigere ved åbenlyse afvigelser fra dyrs normaladfærd, samt 

observere sygdomstegn i dyreholdet. 

Betjening, indstilling og vedligeholdelse af teknisk udstyr og maskiner.  
 Eleven skal have kendskab til de mest almindelige markmaskiner og deres funktion  
 Eleven skal kunne reagere og korrigere ved åbenlyse fejl og sikkerhedsmæssige afvigelser på 

maskiner, redskaber og tekniske installationer. 

Arbejdsmiljømæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver.  
 Eleven skal kunne forklare og anvende grundlæggende metoder indenfor sikkerhed og ergonomi 

der er relateret til landbruget. 

 
Kompetencer til: 
 At vælge, begrunde og praktisk anvende de grundlæggende faglige arbejdsmetoder, der er mest 

hensigtsmæssige i en given situation. 

  
 
 
 
 



Fælles standard for grundforløbsprøven for landbrugsuddannelsen – samlet 
 

Ejendoms beskrivelse:  
Ove Kvist er fodermester på xx, hvor de har følgende markbrug og produktion: 

 229 ha som kan dyrkes med grovfoder og korn på JB-nr. 6-7 
 152 årskøer med opdræt – tyrekalvene sælges ved ca. 14 dage 
 Staldsystemet til køerne er løsdrift med sengebåse 
 Køerne malkes med 3 stk Lely malkerobotter 
 Køerne får 10 FE grovfoder pr. ko pr. dag hele året 
 300 årssøer 
 9200 producerede smågrise 
 3000 producerede slagtesvin 
 De drægtige søer er løsgående og fodres med ESF 
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Opgaver  
Reproduktion, kælvning og faring 
Ove Kvist er fodermester. Han har lige ansat en ny GF-elev Lotte og vil gerne have at den nye 
elev oplæres i brunstobservation. Desuden skal eleven gerne kunne genkende en normal og en 
unormal fødsel. 
Spørgsmål: Stikord: 

1. Beskriv koens og soens brunstcyklus 
 

Brunstens faser 

2. Forklar hvordan og hvornår Lotte bedst kan foretage 
brunstobservation i kvægstalden på xx besætning 
 
Beskriv på hvilket tidspunkt i soens brunst Lotte skal 
inseminere den. Hvorfor er det vigtigt at inseminere soen 
på det rigtige tidspunkt? 

Det er vigtigt at forslagene 
relateres til netop denne 
besætning 

3. Lotte skal kun fravænne 22 søer ud af 30 søer fra 
farestalden. Lotte kan ikke helt bestemme sig for hvilke 
søer hun skal slagte i stedet for at inseminere dem igen. 
Giv en grundig beskrivelse af en so der ikke egner sig til at 
blive insemineret igen, brug gerne billeder.  

Resultater, skader, 
behandlingshistorik. 

4. Lotte har set ko nr. 3955 og ko nr. 4343 bløder, og er i 
tvivl om de skal insemineres igen eller slagtes.  

 Gå op i stalden og find så mange oplysninger om køerne 
som muligt.  
Fortæl Lotte hvilken ting du kigger på når du vurdere om 
den skal insemineres eller sættes ud 
Fortæl Lotte om du synes køerne skal insemineres igen, og 
hvordan hun kan se datoen for næste brunst 
 

Dage fra kælvning, 
udseende, dage siden sidste 
inseminering, alder, ydelse 
mm 

5. Lotte har set, at en ældre ko er gået i gang med at kælve. 
Forklar hvad han skal holde øje med, og hvordan han kan 
vide om kælvningen forløber normalt. 

Kælvningens faser, 
tidsintervaller mm 

6. Lav en tjekliste til Lotte, så han kan lære at lave en korrekt 
ammeso. Hvad er det vigtigt Lotte kigger efter? 

Brug gerne billeder 

 
Stalden - arbejdsopgaver og sundhed 
I kalvestalden og hos fravænningsgrisene har der været en del problemer med diarré. Dette er 
Ove Kvist meget træt af. Hvordan vil du hjælpe ham med at løse det?  
Spørgsmål: Stikord: 

7. Lav en detaljeret arbejdsplan, der beskriver hvordan du vil 
håndtere den nyfødte kalve, og hvilken ting der indflydelse 
på at kalven klare sig godt, og undgår diarre. 
 

Mælkemængde og -type, 
temperatur, andet foder 

8. Ko nr 4213 har haft en svær kælvning, og ko og kalven er 
meget slap efter kælvningen 
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Hvordan vil du hjælpe dem bedst muligt? 
Hvilken ting er vigtigt at sikre sig? 

9. Beskriv, hvordan du kan gøre fravænningen af 
pattegrisene så skånsom som muligt. 

Hygiejne, staldklima, adfærd, 
fodring 

10. Hvilke symptomer ses hos pattegrise med 
fravænningsdiarré og hvad kan du gøre ved det? 
 

Hygiejne, rengøring, 
sortering af grise 

Fodring 
På grund af den halv ringe majshøst, er Ove Kvists majsensilage blevet tungt fordøjeligt og der 
er et højt indhold af tungt fordøjelige fibre. 
Spørgsmål: Stikord: 

11. Ove er ikke for skarp på fodring. Forklar ham, hvordan 
koen, soen og smågrisen fordøjer fibre. 
 

Beskrivelse af de forskellige 
maveafsnit 

12. Ole vil gerne have hjælpe til at lave en oversigt over den 
rigtigt blande rækkefølge i hans TMR blanding, lav denne 
beskrivelse for ham. 
 

. 
 

13. Hvordan kan Ove Kvist fremover sikre sig at 
majsensilagen bliver af bedre kvalitet?  
 

Høsttidspunkt, afgrødens 
udviklingsstadie, ensilerings 
teknik, udtagning. 

14. Forklar hvad der sker i koens vom hvis den ikke får 
grovfoder/struktur nok i forhold til andelen af let 
omsætteligt foder. 
 

 

15. Beskriv årets gang i en majsmark, der bruges til ensilage  
16. Beskriv hvilke maskiner Ove Kvist skal bruge for at dyrke 

og høste majsmarken.  
 

 

 
 Plantekendskab -   

Ove Kvist vil gerne lære Lotte at kende forskel på forskellige kornarter. 
Spørgsmål: Stikord: 

17. Bestem kornarterne på bilag 1 og beskriv kendetegn Bilag 1 (4 sider) 

18. Sæt navne på de forskellige plantedele på kornplanten på 
bilag 2. (a----g) 

Bilag 2 

19. Beskriv med ord de forskellige vækststadier for korn på bilag 
3. 

Bilag 3 (glem a + b + c) 

20. Hvilken plantefamilie tilhører majs og nævn 3 ukrudtsarter og 
3 kulturplanter i samme familie. 

 

                                                                                           
Processer i planten 
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APV 
For at sikre sig, god trivsel og undgå at hverken Ove Kvist selv eller hans medarbejdere kommer 
i fare under arbejdet, vil han gerne sætte sig ind i, hvad han kan gøre for arbejdsmiljøet på 
gården. 
Spørgsmål: Stikord: 

25. Overvej og giv stikord til hvordan du vil sikre en stærk og 
sund krop også når du er 60 år gammel. 

 

26. Beskriv nogle enkelte grundregler i Løft! Find evt. figurer fra 
nettet der illustrerer 
dette 

27. Hvad er Askepotfibrene – hvad kan man gøre for at undgå 
belastninger af dem? 

Arbejdssituationer hvor 
fibrene er belastede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ove Kvist ønsker at få mere kendskab til hvad præcist der sker inden i planterne. 
Spørgsmål: Stikord: 

21. Beskriv hvordan indholdet i cellen og i cellevæggen ændrer 
sig med plantens alder.  

Hvad kan man bruge denne viden til når man tager slæt græs 

Foderkvalitet 
 

22. Hvor i planten og hvor i cellen sker fotosyntesen? 
 
Opskriv fotosynteseprocessen og forklar, hvor i planten 
sukkeret anvendes. 
 

 

23. Hvor i plantecellen sker respirationsprocessen? 

 
Opskriv respirationsprocessen og forklar, hvad formålet er 
med denne proces i planten? 
 
Fra hvilken proces i planten kommer energien til 
respirationen? 

 

24.   
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Eksempel på trækspørgsmål 
 
 
 
Viden spørgsmål  
1:Redegør for grovfoder og tilskudsfoder til kvæg 
 
1:Redegør for de mest almindelige fodermidler til svin 
 
2:Redegør for fordøjelsen hos drøvtyggere 
 
2:Redegør for fordøjelsen hos enmavede 
 
2:Beskriv pasningskrav for mink/fjekræ 
 
4: Beskriv fordele/ulemper ved et almindelig malkeanlæg 
 
4: Beskriv fordele/ulemper ved et robot malkeanlæg 
 
 
9: Hvilke kvaliteter vil en arbejdsgiver søge, når han skal ansætte en ny medarbejder? 
 
 
10: Beskriv hvordan man klargør en ko til malkning  
 
10: Beskriv hvorfor man kastere smågrisene  
 
 
11: I hvilke situationer kan det være en fordel at gå med åndedrætsværn ? 
 
11: Beskriv sikkerheden omkring tilkobling af redskaber til en traktor 
 
 
12: Hvad er forskellen på henholdsvis økologisk og konventionel drift af en svinebesætning?   
 
12: Hvad er forskellen på henholdsvis økologisk og konventionel drift af en kvægbesætning?  
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Bedømmelseskriterier ved Grundforløbsprøven – eksempler på hvordan bestågrænsen kan 
defineres 
 

 

Mål fra bekendtgørelsen Eksempler: 
bestågrænse 

Eksempler: 
Uvæsentlig mangel 

1) Fodermidler og 
fodringsmetoder 

Eleven kan ikke definere 
forskellen på 
tilskudsfoder og 
grovfoder. 
 
Eleven kan ikke definere 
forskellen på våd og 
tørfoder 

Eleven kan ikke 
definere den præcise 
blanderækkefølge af 
fodermidlerne. 
 
Eleven kan ikke 
definere forskellen på 
rapsskrå og rapskage 

2) Forskellige husdyrarters 
anatomi, fysiologi, 
kendetegn og 
pasningskrav. 

Eleven kan ikke forklare 
effekten af 
rodemateriale. 
 
Eleven kender ikke 
forskellen på enmavede 
dyr og drøvtyggere. 

Eleven kan ikke 
definere rækkefølgen 
af maverne i koen. 
 
Eleven kender ikke det 
præcis arealkrav til de 
forskellige dyregrupper 

3) Sygdomstegn, velfærd og 
adfærd samt 
reproduktion for 
husdyrhold 

Eleven kan ikke forklare 
brunsttegn hos kvæg og 
svin. 

Eleven kender ikke den 
hormonelle cyklus hos 
hundyret. 

4) Tekniske installationer og 
maskiner som anvendes 
ved husdyrhold. 

Eleven kan ikke forklare 
hvordan man udtager 
ensilage. 

Eleven kan ikke 
forklare forskellen på 
en pelikan skovl og en 
siloklo. 

5) Tekniske installationer og 
maskiner som anvendes 
ved dyrkning af 
kulturafgrøder. 

Eleven kan ikke kan ikke 
forklare hvorfor man 
pløjer. 

Eleven kan ikke 
bestemme den præcise 
indstillingsdybde på 
forploven. 

6) Jordbundsforhold og 
jordbehandlingsmetoder. 

Eleven kan ikke forklare 
forskellen på en JB 1 og 
JB 5. 
 
Eleven kan ikke forklare 
hvilken jordtype der 
egner sig til f.eks. 
rotorsæt.  

Eleven kan ikke 
forklare klarer den 
præcise forskel på en 
JB 3 eller 4 
 

7) Kulturafgrøders 
vækstforløb, naturens 
kredsløb, naturpleje, 

Eleven kan ikke forklare 
kvælstoffets positive og 
negative betydning for 

Eleven kan ikke 
forklarer forskellen på 
nitrat, nitrit og 
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vækstbetingelser og 
økologi. 

planter og den 
omgivende natur 

ammoniaks binding til 
jorden. 

1) Stof og stofopbygning, 
herunder 
næringsstoffers 
indvirkning på dyr og 
planter. 

Eleven kan ikke forklare 
det overordnede 
næringsstofkredsløb i 
mark, planter og dyr. 

Eleven kan ikke 
forklare hvordan 
overskudsprotein 
udskilles hos vores 
husdyr. 

2) Virksomhedskulturer 
inden for landbrug. 

 

Eleven har ikke 
forståelse for 
uforudsigelige 
arbejdsopgaver. 
 
Eleven har ikke 
forståelse for hvorfor 
det er vigtigt at møde til 
tiden. 

Eleven kan ikke 
forklarer forklare 
forskellen på de 
forskellige 
interesseorganisatione
r inden for landbruget. 

3) Almindelige 
arbejdsfunktioner 
inden for landbrug, 
herunder malkning. 

Eleven kan ikke forklare 
hvordan man 
påspænder et redskab. 

Eleven kan ikke 
selvstændigt prioritere 
en arbejdsdag. 

4) Arbejdsmiljø i en 
landbrugsvirksomhed 

  

5) Økologi og 
bæredygtighed 

Eleven kan ikke komme 
med eksempler på 
forskellen mellem 
konventionel  og 
økologisk landbrug. 

Elev kan ikke redegøre 
for de præcise 
forskelle til arealkrav 
på konventionel og 
økologisk landbrug. 

1) Pasnings- og 
fodringsmetoder ved 
husdyrhold. 

 

Elev kan ikke forklare, 
hvorfor en 
fuldfoderløsning er 
bedre end restriktiv 
tildeling. 
 
 

Eleven kan ikke 
redegøre for de 
præcise energibehov til 
de forskellige 
dyregrupper. 
 
Elev kan ikke forklare 
hvorfor der er 
forskellige 
proteinniveauer til de 
enkelte dyregrupper. 

2) Metoder til overvågning 
af dyrevelfærd og 
sygdom. 

Eleven kan ikke forklare 
forskellen på normal og 
unormal adfærd ved 
kvæg og svin. 

Eleven kan ikke 
selvstændigt 
bestemme en sygdom 
ud fra observationer. 
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Eleven kan ikke 
redegøre for 
legemstemperatur hos 
kvæg og svin. 

3) Dyrkningsmetoder til 
kulturafgrøder. 

 

Eleven kan ikke forklare 
hvorfor dette 
nødvendigt med ukrudts 
bekæmpelse. 

Eleven kan ikke 
forklare formålet med 
pløjefri dyrkning. 

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

Elev kan ikke forklare 
daglig service er på en 
traktor. 

Eleven kan ikke 
forklare effekten af 
vægtoverføring. 

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

Eleven kan ikke ud fra 
bestemt Fedt, protein og 
mælkemængde 
bestemme EKM. 

 

6) Arbejdsmiljømæssige 
metoder til udførelse af 
praktiske arbejdsopgaver. 

  

Metoder til informationssøgning   
 

 
 
 
 
 


