
Praktikværtmøde
Landmand, husdyr

HANSENBERG



Program for dagen
• Velkomst og fælles frokost. 
• Præsentation af lærerteamet og skolen. 
• Uddannelsens struktur, uddannelsesordning, hovedforløb m.m. 

– bl.a. EUX
• Fag og faglige mål på hovedforløbene, og sammenhæng med praktikmål
• Samarbejde mellem skole og praktikplads.
• Input fra praktikværter for øget samarbejde mellem skole og praktikplads
• Kaffepause 
• Ny 3-partsaftale: Ansættelse af elever forud for GF2 
• Ny mesterlære.
• Mulighed for erfaringsudveksling og netværk praktikværterne imellem. 
• Afslutning og mulighed for rundvisning på skolen og i besætningerne.



Præsentation
• • Navn

• Virksomhed
• elever
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HANSENBERG - Organia



Uddannelsesopbygning..
• Veksler mellem skole og praktik
• En uddannelse som er rettet mod et bestemt erhverv/job.
• Afsluttet folkeskolen med minimum 02 i dansk og matematik.
• 2 muligheder for at starte på uddannelsen

• Skolevejen (kvoteplads)
• Praktikvejen (uddannelsesaftale (GF2 skole/ny mesterlære)

Praktikplads

Alternativ
Ny mesterlære



EUD
• Landmand, husdyr (2 år og 11 mdr. til 3 år og 5 mdr. + GF2)

EUX
• Landmand, husdyr (3 år til 3 år og 3 mdr. + GF2 og GF1)

Erhvervsuddannelse

GF1
20 uger

GF2
20 uger

Praktik
1 år

1. Hf
20 uger

2. Hf
21½ uge

Praktik
½ år

3. Hf
20 uger

Evt. 
praktik



Uddannelsesordning

Hvor skal man orientere sig 
som praktikvært? 
• Hvor finder man f.eks. 

uddannelsesordning?
• https://www.eud.uddannelses

administration.dk/

https://www.eud.uddannelsesadministration.dk/


Find uddannelsesordningen

https://www.eud.uddannelsesadministration.dk/

https://www.eud.uddannelsesadministration.dk/






Find uddannelsesordningen

Vælg speciale
Vælg ”udvidet 
oversigt”, ”medtag” 
målpinde” og ”ungdom 
og EUV3”

Rul ned og vælg ”vis 
udskrift”.





Skoleforløb - fag, faglige mål og praktikmål.  



Samarbejde mellem skole og lærepladsen

Dialogværktøjer

• Praktikpladsen.dk
• Praktikerklæring
• Praktikpladskonsulent.
• Lærerteamet



Samarbejde mellem skole og lærepladsen

• Der findes 2 praktikerklæringer

1. Praktikerklæring pr. praktikperiode (oplæringsperiode)
2. Afsluttende praktikerklæring



Praktikerklæring
• Ved afslutning af en praktikperiode forud for et skoleophold, udsteder 

praktikvirksomheden en praktikerklæring til eleven og skolen. 
• Det faglige udvalg udfærdiger praktikerklæring til brug for virksomheder.
• Praktikerklæring bruges ligeledes til at tage et konkret bestik af, hvilke 

kompetencer eleven indtil nu har opnået, og hvilke der endnu mangler, når det 
videre uddannelsesforløb planlægges. 

• Praktikerklæringen udfyldes i samarbejde med eleven
• Dialogværktøj mellem praktiksted, elev og skole
• Angiver praktikmål for uddannelsen
• Følger eleven
• Udfyldes og underskrives sammen med eleven forud for hvert skoleophold.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619#id75872f39-f41b-46b6-bead-
0cdd38c066a5

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619#id75872f39-f41b-46b6-bead-0cdd38c066a5


Afsluttende praktikerklæring
• Udstedes af virksomheden ved afslutning af uddannelsen.
• Det faglige udvalg udfærdiger praktikerklæring til brug for virksomheder.
• Erklæringen udstedes til eleven, skolen og det faglige udvalg.
• Den afsluttende praktikerklæring skal efter det faglige udvalgs bestemmelse indeholde 

oplysninger til brug ved indstilling til svendeprøve.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619#id75872f39-f41b-46b6-bead-
0cdd38c066a5

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619#id75872f39-f41b-46b6-bead-0cdd38c066a5


Samarbejde mellem skole og praktik
• Rekruttering af elever

• Virksomhedsforlagt (VFU) på GF1 og GF2
• Branchedag
• Virksomhedsbesøg
• Fagdag.



Elevsamtaler
Et værktøj, som kan og bør bruges løbende. 

Elevsamtaler: 
• Introsamtale.

• Hvad er det for en virksomhed.
• Regler.
• Præsentation for medarbejdere/kollegaer.
• Uddannelsesplan/praktikforløb.

• Før prøvetiden udløber (3 mdr.)
• Hvordan er det gået – elevens egen vurdering, virksomhedens vurdering, er der harmoni?, er evt. mål nået, er eleven stødt 

på nogle barrierer, skal der ske ændringer for at optimer læringsforløbet? 
• Før og efter hvert skoleophold.

• Evaluering af praktikforløbet, fasthold og synliggør elevens udvikling.
• Feedback - hvor er eleven i sin læring (konstruktiv, konkret, kærlig).
• Feed-up – hvor skal eleven hen.
• Feed forward – hvilken tiltag skal der igangsættes – hvilken praktikmål/personlige kompetencer skal eleven arbejde med 

• Tvist – den svære samtale.
• Konflikt/uoverensstemmelse – find årsagen.
• LUU
• Tvistighedsnævnet.



Ny trepartsaftale

• Ny trepartsaftale mellem regeringen, DA, FH, KL og Danske 
Regioner skal gøre det lettere for elever på 
erhvervsuddannelserne at få en læreplads.

• AUB: 500 millioner kroner til brug fra 2021 til blandt andet nye 
lærepladsunderstøttende initiativer.

• Nu: elevens ansvar at finde en elevplads.
• Nyt: Ny ansvarsfordeling - erhvervsskolerne får et større ansvar 

for at finde lærepladser til elever, med bistand fra det faglige 
udvalg.



Ny trepartsaftale

• Målsætning: antal uddannelsesaftaler på GF2:  
• 15. undervisningsuge  - 60 pct. af eleverne. 
• 20. undervisningsuge - 80 pct. af eleverne. 

• Intentionen er, at en tidligere indgåelse af en uddannelsesaftale 
vil betyde, at flere fortsætter på deres uddannelse. 

• Refusionen til arbejdsgivere forhøjes, når deres lærlinge er på 
skole med 7 % (ordinær uddannelsesaftale, restaftale, 
kombinationsaftaler)

• Antallet af korte aftaler mellem samme elev og virksomhed fra 
2022 reduceret til én.



Ansættelse af elever forud for GF2

EUD
• Ansættelse inden GF2: 21.7.21 – 20.4.22
• GF2: 17.1.22 – 24.6.22 eller 3.8.22 – 20.12.22.

Ansættelse: Forløb Datoer Undervisningsfri 
I perioden: 
GF 
21/7-21 - 
17/1-22 
 
HF 
21.1.22 - 
21.10.22 
 

Grundforløb efterår 21 
 
Grundforløb forår 22 

02.08.21 – 17.12.21 
 
17.01.22 – 24.06.22 

 
 
Undervisningsfri i uge 7 
11. – 15/4 & 27/5 
 

Praktik                  -13.08.23                
1. hovedforløb (14 uger) 14.08.23 – 17.11.23  
Praktik 18.11.23 – 02.02.25  
2. hovedforløb (18 uger) 03.02.25 – 20.06.25 14/4 – 16/4 + 30/5 
Restpraktik (max 12 uger)  

 



Ansættelse af elever forud for GF2

• Samlede uddannelseslængde
• Landmand, husdyr: 

2 år og 11 mdr. til 3 år 5 mdr. + GF2 (10 eller 20 uger)
Eksempel for en elev med 20 ugers GF2.
Samlede uddannelseslængde 3 år og 5 mdr. til 3 år og 11 mdr. 
GF2 på skole eller som ny mesterlære.

Ansættelse
21.7.21 – 20.4.22

Praktik
21.7.21 –16.1.22

GF2
17.1.22 – 24.6.22

Praktik
21.12. 22 –13.8.23    

1.HF
14.8.23  - 1.12.23 

Praktik
2.12.223 –19.1.25

2.HF
20.1.25 –20.6.25



Ny mesterlære

• Eleven er ude ved mester under grundforløbet
• Eleven skal opnå de samme mål
• Det er mesters ansvar, at eleven opnår overgangskravene 

inden 1. hf
• Der laves et samarbejde mellem skolen og mester



Overgangskrav for grundforløbet
Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Biologi på F-niveau, bestået.

2) Naturfag på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kørekort, mindst til traktor.

2) Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

4) Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, jf. gældende regler om foranstaltninger til 

forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

5) Håndtering af medicin og indgivelse af lægemidler til produktionsdyr, jf. gældende regler om dyreejers anvendelse af lægemidler.

6) Hygiejnekursus for personer, der håndterer svin, jf. gældende regler for obligatorisk hygiejnekursus for personer, der håndterer svin.



Afslutning af ny mesterlære forløb

• Afsluttes med en mundtlig prøve, typisk ude ved mester.
• Afsluttes inden start på 1. hf



Rundvisning  - Tak for i dag.
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