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Introduktion til undervisningen på grundforløbet 
 

Fagretningen Landbrug arbejder med temaer indenfor ”sikkerhed”, ”fagudtryk og kendskab til 
grej og maskiner”, ”arbejde og samarbejde”. Du lærer dagligdags opgaver ved arbejde i stalde 
og med maskiner. Du lærer de faglige ord og begreber at kende, så du kan snakke med 
omkring landbrug. Du lærer sikkerhedsrutiner at kende, når du skal arbejde med dyr, planter 
og maskiner. Du lærer de forskellige typer af virksomheder indenfor landbruget at kende, så 
du er godt klædt på til at finde en praktikplads. Du lærer erhvervets betydning i samfundet at 
kende, for eksempel med hensyn til miljø og økologi. 

Undervisningen er organiseret omkring praktiske projekter, hvor du lærer erhvervets særlige 
forhold, metoder og sprog og at kende gennem praktiske øvelser i stalde, i værksteder og på 
marken. 

 

Figur 1: Oversigt over landbrugsuddannelsen. Grindsted Landbrugsskole tilbyder alle forløbene 
bortset fra Jordbrugsmaskinfører. 
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Grundforløbets pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag. 
Organisering af undervisningen 
Størstedelen af undervisningen er organiseret som praksisnære, tværfaglige 
undervisningsforløb med det formål at give dig de kompetencer, der er beskrevet i 
bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur.  

I betydeligt omfang indgår der tværfaglige projektorienterede forløb, som rummer flere faglige 
vinkler samt flere forskellige didaktiske principper og arbejdsmetoder. Det betyder, at du i det 
meste af undervisningstiden arbejder sammen med andre og i såvel klasselokale som i 
værksted, stald og mark. 

En mindre del af undervisningen er organiseret som mere snævert strukturerede temaforløb, 
hvor du arbejder med en enkelt af indgangens kompetencer.  

Undervisningsdifferentiering 
Differentieringen tager udgangspunkt i dit standpunkt og behov. Inden for grundforløbets 
rammer tilpasses undervisningen således dine forudsætninger.   

Når vi differentierer, tager vi hensyn til dine kompetencer, undervisningens indhold og 
aktivitet. 

Et forløb vil typisk være tilrettelagt på den måde, at alle elever indledningsvis arbejder med et 
fælles kernestof inden for et emne, hvorefter du, individuelt eller i grupper, arbejder med 
yderligere med emnet, ved brug af metoder, der er tilpasset dine forudsætninger.  

De redskaber vi bruger til at differentiere undervisningen, er for eksempel: 

 Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen 
 Opgavemængden og opgavetypen 
 Arbejdsmetoder og hjælpemidler 
 Elevindflydelse 

Vi søger at sikre din indflydelse på uddannelsen ved, at du selv udformer din uddannelses- og 
forløbsplan inden for de givne rammer og i tæt samarbejde med klasselæreren. Du har i nogle 
læringsaktiviteter mulighed for at vælge forskellige opgavetyper alt efter dine kompetencer. 
For eksempel kan du vælge mellem mere komplicerede selvstændige projekter eller mere 
lærerstyrende opgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i dine kompetencer og 
foretrukne læringsstil. 

Lærerroller og elevstyring 
Lærerne fungerer typisk i tre forskellige roller: 

 Som underviser, hvor vi formidler et veldefineret emne. 
 Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til din personlige uddannelsesplan. 
 Som faglig vejleder, når du arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og vi giver råd og 

vejledning. 

Vi lægger mere vægt på læreprocessen frem for på undervisning i traditionel forstand, hvilket 
betyder, at du selv skal være mere aktiv. 

Bevægelse i undervisningen  
Undervisningen er tilrettelagt ud fra et praksisnært hensyn. Det betyder, at du arbejder med 
erhvervsfaglige arbejdsprocesser i undervisningen.  Disse arbejdsprocesser betyder en del 
bevægelse i hver enkelt lektion. Desuden cykler vi ofte ud på ekskursioner. 

I danskundervisningen indgår praktiske opgaver, hvor du undersøger og registrerer dyr og 
planter i natur og mark. Vi går runder og besigtiger igangværende projekter. Disse opgaver 
medfører en del bevægelse til fods. Desuden har vi også idrætstimer, hvor du får pulsen op og 
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træner fysisk styrke og udholdenhed, så du bedre kan klare det fysiske arbejde i landbruget. 
Når vi har undervisning i klasselokalet, er der ofte en pulssnack1 midtvejs.  

Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger  
Kompetencevurdering 
Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere dine forudsætninger for 
uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af 
uddannelsens første uge. På baggrund af vurderingen udarbejdes din personlige 
uddannelsesplan.  

Kompetencevurderingen indebærer eventuelt merit eller supplerende tilbud på baggrund af: 

 tidligere gennemført forløb 
 anden uddannelse 
 vurdering af reelle kompetencer 
 særlige behov 

Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan, f.eks. med: 

 fritagelse for eksamen og/eller for undervisning 
 praktikophold i virksomheder 
 mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag 
 undervisningsaktiviteter, der i særlig grad sigter på videreudvikling af dine personlige 

og sociale kompetencer 
 særlig støtte og tilknytning af mentor 

Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i dit forløb, som minimum ved 
overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning.  

Kompetencevurderingen tager udgangspunkt i samtale mellem dig og din 
studievejleder/klasselærer, men suppleres med en kort afprøvning af dine boglige, praktiske 
og sociale kompetencer ved uddannelsens start. 

Undervisningen på grundforløbet 
En erhvervsuddannelse skal give dig mange forskellige kompetencer. Begrebet kompetencer 
dækker over en bred vifte af viden og færdigheder. Forskellige læringsforløb har ikke bare 
forskelligt indhold, de har også forskelligt sigte, også kaldet didaktiske principper, med henblik 
på at understøtte din læreproces.  

For overskuelighedens skyld har vi opdelt disse principper i fire dele af en cirkulær proces, da 
de ofte spiller sammen for at sikre det bedste udbytte af undervisningen. De er vist i Figur 2 
Didaktiske principper på Grindsted Landbrugsskole. Herunder får du en forklaring: 

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. 

 
1 En pulssnack er bevægelse, hvor du lige får pulsen op. Det sætter gang i blodomløbet og dit 
blodsukker, så du igen er frisk i hovedet til undervisningen. 
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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, hvorefter du udtænker 
løsninger. I undervisningen kan det være, når vi løser opgaver i relation til forskellige områder 
af en rigtig landbrugsbedrift (kaldes også case baseret). 

 

Figur 2 Didaktiske principper på Grindsted Landbrugsskole 

 

Specielt for grundforløbets første del 
Grundforløbets første del tager sigte mod at forberede dig til at tage en erhvervsuddannelse. 
Derfor vil der være undervisningsforløb af mere almen dannende karakter, og hvor vi arbejder 
med fagområder i de tilstødende erhverv under indgangen Fødevarer, jordbrug og oplevelser. 
Da vi ved, at de fleste elever vælger Grindsted Landbrugsskole fordi de gerne vil arbejde med 
landbrug, er den største del af undervisningen imidlertid praksisrettet mod landbrug. 

Undervisningen er inddelt i nogle overordnede projekter, som til sammen støtter op om 
målpindene for grundforløbets erhvervsfag. Med projektundervisningen kan vi differentiere 
niveauer, emner og opgaver, så vi derved sikrer, at du opnår de ønskede kompetencer, på en 
spændende måde samt med udgangspunkt i din baggrund og din personlige uddannelsesplan.  

Sideløbende underviser vi i grundfaget Dansk, som du går til eksamen i. 

Paratviden og 
faglige 

begreber

Færdigheder 
og arbejds-
processer

Dannelse, 
kultur og 

samarbejde

Undersøge, 
vurdere & 
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Specielt for grundforløbets anden del 
Når I kommer på grundforløbets anden del, arbejder vi mere målrettet med landbrugsfaglige 
emner, f.eks. Husdyr, Planter og Teknik. Vi lægger stor vægt på at undervisningen er 
praksisnær, så du kommer ud at arbejde på skolens værksteder, marker og hos skolens 
praktiklandmænd. Vi differentierer undervisningen i forskelligt omfang via forskellige 
arbejdsmetoder samt opgaver af forskellige typer og niveauer. En del opgaver vil også 
indeholde valgmuligheder mellem emner, for eksempel kan du i husdyr vælge mellem 
forskellige husdyrproduktioner. I de forskellige forløb indsamler du produkter til din portfolio, 
vi kalder den ”Værktøjskassen”. 

Vi tager ud på en del ture, hvor vi besøger landbrug, foderstoffer og andre virksomheder i 
tilknytning til landbrug.  

Du afslutter grundforløbets anden del med en eksamen på baggrund af en afsluttende opgave. 
Til eksamen skal du medbringe Værktøjskassen med dine arbejder, som skal godkendes inden 
du går op. 

Desuden underviser vi i grundfagene Biologi F og Naturfag F, hvor du skal til eksamen i det 
ene (efter lodtrækning). 

Specielt for grundforløbet med EUX (PKM) 
Du kan, som nævnt, vælge at tage din landbrugsuddannelse som EUX. Det vil sige, at du 
samtidigt med en erhvervsuddannelse tager en studentereksamen (HF). Forskellen på en ren 
erhvervsuddannelse og EUX består i, at grundfag og visse andre fag følges og bestås på 
bestemte gymnasiale niveauer. 

Du kan læse om landbrugsfagene i de to LUP’er, der handler om henholdsvis grundforløb og 
hovedforløb. Desuden er der en speciel LUP til EUX, hvor du kan læse mere om de gymnasiale 
fag og hvordan du bliver undervist i disse. 

Vi arbejder sammen med Grindsted Gymnasium og HF omkring gymnasiefagene, så i praksis 
cykler du over på gymnasiet til undervisningen i disse fag. Ellers bor du på landbrugsskolen, 
hvor du også deltager i undervisningen på grundforløbets første og anden del (se foregående 
afsnit). Du har også fag sammen med de andre elever på grundforløbet, så du bliver en del af 
et større fællesskab, når I også arbejder sammen. 

Specielt for grundforløbet 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 at tage en dansk 
landbrugsuddannelse på 2 år.  

Ny Mesterlære konceptet er brugt i mange forskellige erhvervsuddannelser, og adskiller sig 
ved, at den indledende del af uddannelsen gennemføres som grundlæggende praktisk oplæring 
i virksomheden. Det betyder med andre ord, at en del af den normale skoleundervisning 
lægges ud til ”mester” - i dette tilfælde den landmand, du har din uddannelsesaftale hos.  

Hvis du og din praktikvært indgår en uddannelsesaftale med henblik på uddannelse under Ny 
mesterlære, sørger Grindsted Landbrugsskole for registrering af aftalen og tilrettelægger et 
individuelt forløb ud fra praktikværtens muligheder og dine forudsætninger. Det vil sige, at der 
kan være behov for længere eller kortere ophold på skolen til opnåelse af de krævede 
kompetencer før opstart på Hovedforløbet (Se afsnit Matrix for opfyldelse af målpinde på 
grundforløbets anden del). For så vidt angår certifikater og andre dokumentationer sørger 
skolen for at passe dem ind i skoleopholdene ud fra din personlige uddannelsesplan. Du 
kompetencevurderes umiddelbart før opstart på hovedforløbet, hvor du undervises på engelsk. 
Du afslutter efter Hovedforløb 1 med eksamen til Landbrugsassistent. Hvis du ønsker at 
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fortsætte og tage hele uddannelsen til Faglært Landmand, følger du Hovedforløb 2 på dansk. 
Se nærmere herom i LUP’en for Hovedforløbet. 

Plan for Ny Mesterlære: 

 

Grundforløbet er på Ny Mesterlære reduceret fra de nuværende 20 ugers skoleophold til 6 
uger.  

Skolen har dog fortsat det uddannelsesmæssige ansvar, og det betyder at du og landmanden 
har kontakt til en mentor fra landbrugsskolen, med henblik på at sikre at du får de nødvendige 
kompetencer til at fortsætte på et normalt 1. hovedforløb af 16 ugers varighed. 

Planlæg indholdet i den praktiske læring – for dig som er landmand 
Hvorfor skal du som landmand overveje at tilbyde din elev en Ny Mesterlære aftale? 

I aftaleformen ligger der en stor frihed for skole og virksomhed til at planlægge indholdet i den 
praktiske oplæring samt til at organisere og fordele opgaverne mellem sig – sammen med 
eleven.  

 Du får formaliseret et ansættelsesforhold som motiverer den din elev til at yde sit 
optimale. 

 Du får en veluddannet medarbejder. 
 Du kan få løntilskud til eleven under skoleophold. 
 Du giver sin din elev et større netværk og en bedre forståelse for det danske samfund. 
 Du får sparring fra landbrugsskolen. 
 Du får mulighed for selv at bidrage til elevens teoretiske uddannelse. 
 Du får fleksibilitet. 

Ny Mesterlære tiltrækker typisk unge, der kender jobområdet, og som måske har konkret 
erfaring. 

 Du skal sammen med skole og elev lave en uddannelsesaftale. 
 Du skal sammen med skole og elev lave en skriftlig aftale vedr. arbejdsfordeling 

mellem skole og virksomhed. 
 Du skal være helt på det rene med, hvad der er aftalt. Og derfor er en tæt 

kommunikation helt central i samarbejdet mellem elev, skole og virksomhed om Ny 
Mesterlære. 

Praktik
•Hos 

landmanden

Skoleophold
•Grundforløb
•Varighed 6 

uger

Praktik hos 
landmanden

Skoleophold
•Hovedforløb 1
•Varighed 16 

uger

Evt. praktik 
hos 
landmanden
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Bedømmelsesplan  
Løbende bedømmelse 
Løbende bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, vi anvender i forhold til din 
udvikling og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. 

Den løbende bedømmelse er et centralt element i skolens kvalitetssikring og består af: 

 bedømmelse af dine faglige kompetencer 
 bedømmelse af dine personlige kompetencer 

Bedømmelse af faglige kompetencer 
Standpunktskarakter gives efter 7-trins-skalaen. Der gives en standpunktskarakter efter hvert 
læringsforløb. Den konkrete bedømmelse af de faglige kompetencer er beskrevet i den enkelte 
læringsaktivitet, se afsnit Afsluttende evaluering. 

Det er vigtigt at bemærke, at du i grundforløbet skal erhverve grundlæggende faglige 
kompetencer og færdigheder, og at bedømmelsen foretages i forhold til dette niveau.  

Bedømmelse af personlige kompetencer 
Bedømmelse af dine personlige kompetencer bygger dels på din egen evaluering dels på 
lærergruppens bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende 
vurdering i undervisningen. Lærerteamet foretager en fælles vurdering af din udvikling ved 
afslutning af hvert læringsforløb. De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig 
synsvinkel, men med stor vægt på i hvor høj udstrækning du er i stand til at begå dig i 
samarbejdssituationer og i sociale sammenhænge.  

Afsluttende evaluering.  
De forskellige fag afsluttes med standpunktskarakterer eller eksamen. Det fremgår af de to 
skemaer nedenfor. Eksamen og eksamensregler fremgår af Eksamensregler. 

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? 

Skolens eksamensregler fremgår af skolens hjemmeside: 

https://www.grindstedlandbrugsskole.dk/fileadmin/user_upload/Forloeb/Grundforloeb2/Grundf
orloebsproeven.pdf 

På grundforløb skal du til eksamen i Dansk, Biologi og Naturfag, og under de enkelte fag kan 
du læse mere om dette. 

 

 



 

 
 

10 
Grundforløb Fødevarer, jordbrug og oplevelser  

2. udgave, revideret 21. september 2019 

Afsluttende prøve efter grundforløbets anden del 
På GF2 bliver der undervist inden 4 forskellige fagområder:  

1. Arbejdsmiljø 
2. Dyr 
3. Planter  
4. Maskiner/teknik 

Forud for prøven udarbejder du en rapport, som indeholder delemner fra de 4 fagområder.  

Prøven forgår i værkstederne. Prøven tager udgangspunkt i praksis, men behøver ikke 
indeholde praktiske opgaver. Derimod vil der være forskellige elementer fra praksis, f.eks. 
nogle planter, som kan være genstand for eksaminationen sammen med eksamensopgaven. 

Til eksamen trækker du et tillægsspørgsmål om et delemne, som ligger udover de delemner, 
du har forberedt. Det kan for eksempel være spørgsmål i de målpinde, der ikke er udvalgt som 
grundlag for prøven.  

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

Viden om: 
 Fagsproget i stalden og i marken. 
 Dyregrupper og afgrødetyper. 
 De praktiske arbejdsopgaver der forekommer i 

løbet af en typisk uge. 
 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.  

Du skal forstå rollen som elev, hvor du skal indgå i 
sociale /arbejdsrelationer til arbejdsgiver og øvrige 
ansatte. 

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

Til prøven formulerer eksaminator en række 
tillægsspørgsmål inden for målene i det 
uddannelsesspecifikke fag.  
Til den mundtlige eksamen trækker du et tilfældigt 
spørgsmål, som ligger udenfor de delemner, du har 
forberedt dig på. 
Desuden skal du vise produkter fra Værktøjskassen 
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Eksaminationsgrundlaget  Den mundtlige præsentation samt Værktøjskassen og 
trækspørgsmål. 
Værktøjskassen skal godkendes inden eksamen. 

Bedømmelsesgrundlaget 
 

Den mundtlige præstation. 

Bedømmelseskriterier, 
viden, færdigheder og 
kompetencer 

I bedømmelsen lægges der vægt på: 
1. Du kan demonstrere viden inden for de udvalgte 

delemner. 
2. Du kan forklare og/eller anvende din viden i forhold 

til det praktiske arbejde i landbrugserhvervet. 
3. Du kan vurdere og forholde dig til problemstillinger 

inden for fagområderne i landbrugserhvervet. 
4. Eksamen er ikke bestået, hvis din 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. 

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. 
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Læringsaktivitet Grundforløbets første del: 
Fødevarer, jordbrug og oplevelser  
- revideres i efteråret-vinter 2019 
GF1 Luppen er senest revideret i januar 2020.  

 

Fag nr. 51018 Fællestimer (KL) 

 

Grundfag 
Fag nr. 10804 Grundfag Dansk 

 

Eksamen i Dansk E (med sort skrift) Dansk C (med sort samt grøn skrift) 
Væsentlige mål 
 

Kommunikation 
- Du kan diskutere og argumentere hensigtsmæssigt. 
- Du kan anvende IT og multimodale medier. 

hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk, til kommunikation, 
information og formidling. 

Læsning 
- Du kan læse og forstå teksters betydning i almene og 

erhvervsmæssige sammenhænge. 
- Du kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning 

med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og 
dagligdag. 

Fortolkning 
- Du kan forholde sig til kultur, historie, sprog, erhverv og 

uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster. 
Fremstilling 

Fagansvarlig KL Kommentarer og tjek 
Mål/plan 2019  
Fællestimerne bruges til at gøre dig klar til at tage en 
uddannelse. Du arbejder med det at fungere i en gruppe på en 
arbejdsplads, en forening eller i samfundet.  
Du bruger også tid på at lære om at bo selv eller sammen med 
andre, og vi tager udgangspunkt i at du bor på skolen. 
 
 

Aktuelle 
samfundsmæssige 
emner behandles på 
klassen. 
Karensminde 
arbejdsfællesskab på 
tværs af 
generationer. 
Fælles rengøring af 
husene og værelser. 
Farmfestival. 
 

Fagansvarlig AO Kommentarer og tjek 
Mål/plan 2019  
 
Målet for Dansk, er at du på EUD skal løftes op på E- og C-
niveau. Hvis du har aflagt dansk niende klasses prøve i dansk 
skal du løftes op på E-niveau, og har du aflagt dansk tiende 
klasses prøve skal du løftes op på C-niveau. 
Vi arbejder med udvalgte emner og målpinde, der tilpasses 
erhvervsretningen og så praksisnært som muligt.  
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- Du kan gå i dialog om dine og andres skriftlige produkter fra 
erhverv og uddannelse, herunder om skriveformål, 
målgruppe, genre og sprog. 

- Du kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra 
andre uddannelser og erhverv om dine og andres skriftlige 
produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og 
sproglig stil og grammatisk forståelse. 

Eksaminationsgrundlag 
 

Prøveform b (BEK 1009 § 8, stk. 3) 
- Et trækspørgsmål med 24 timers forberedelse. 
- En opgave fra din portfolio fra undervisningen. 

Bedømmelsesgrundlag 
 

- Din præstation ved den mundtlige eksamen. 
 

Bedømmelseskriterier 
 

- Det bedømmes i hvor høj grad der er sammenhæng mellem 
den mundtlige præstation og det skriftlige materiale, du har 
udarbejdet i forberedelsestiden til brug i eksaminationen. 

- I øvrigt i hvor høj grad de væsentlige mål er opfyldt. 
 

Fag nr. 10800 Samfund og sundhed 

Emne Behandling Opgaver, materialer 

Kend dit køkken, 
hygiejne 
Køkkenregler 
(bordskik) 
Sundhed  

Eleverne bestemmer menuen i 
samarbejde med læreren. 
Teenagerdyret 

 Kost 
 Kroppen 
 Løbetur  

Beregner kalorier forbrugt. 
 

Kost og 
ernæring 
Hvor mange 
kalorier på 50 
min. 
Life sum app  

Besøge butik – find madvarer 
Kvickly  
Spinning Magion  
Hvad har vi sparet op til? 

I finder en ret som passer 
til kalorier vi har optjent. 
Evt. via Life sum app. 

Faglige mål 
 
 

Det er formålet, at du på en sjov måde lærer om din egen sundhed og 
andre forhold i samfundet som betyder noget for dig og din 
uddannelse. 

Fagligt indhold 
 
 

Kost, ernæring og madlavning. 
At være ung – og gammel – i Danmark.  
Sex, kærester, familie – og hvordan man overlever dem. 
Se i øvrigt lektionsplanen nedenfor. 
 

Didaktiske 
principper 
 

Undervisningen er praksisnær og vi hygger os med at udforske, hvad 
der skal til for at være menneske i dag. Vi har fokus på: 

 Færdigheder og arbejdsprocesser 
 Dannelse, kultur og samarbejde 

 
Læreproces og 
arbejdsformer 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 
 

Vi har skemalagt idrætsundervisning hver uge samt 45 minutters 
bevægelse i gennemsnit pr. dag. 
 
Vi arbejder med sundhed i praksis for at styrke dine forudsætninger 
for at klare de generelle krav på arbejdspladsen (det er fysisk 
krævende at arbejde ved landbruget). 

Dokumentation/ 
Evaluering 
 

Du får løbende mundtlig feedback i undervisningen. 
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 Økonomi og 
ernæring  

 Film Arla, 
Danish Crown 

  

Økonomi – lave indkøbsliste. Hver elev 
får 35 kr. og skal handle ind til et måltid 
i grupper i uge 36. 
Beregningsopgaver. 
Diskutere samfundsforhold og deres 
rolle.  
Besøge plejehjem, børnehave, dagplejer. 

 
Mad 
 
Vi skal ud og se fra 
Dagplejer – Plejehjem. 
 

Smagstesten/ 
handle ind  

Besøge butik – find kød 
Kvickly 

MAD- forskellige retter 
med kød 

 Rolle i 
samfundet 

Sociale medier 
Teenagerdyret 
 Identitet, fordømmelse 
 Forbrugsvaner 
 økologi 

Uge 6 materiale  

Kærester/venner  
Kroppen, køn, 
seksualitet, 
prævention. 
Spansk mad  
Jul  
 

Teenagerdyret  
 Parringsdansen 
 It sociale medie  
 Stoffer  
 Seksualundervisning  
 Traditioner jul  
 

Videoklip  
Besøg af sygeplejerske 
(Jan Petersen) 
Uge 6 materiale  
Mad Tapas 
Julegodter og pakkeleg 

 

Erhvervsfag oprettet som lokale projekter 
Lokalt projekt Natur, husdyr og teknik 

 

Lokalt projekt Have til mave 

Lektionsplan have til mave GF1 og GF1 EUX 
GM og SJ 
2 lektioner  
+ 
2 lektioner 

Opstart 
GF1 og GF1 EUX 

 Præsentation af hinanden 
 Rundvisning af udeområde 

Fagansvarlig  Kommentarer og tjek 
Mål/plan 2019  
Natur: 
Du kommer til at arbejde med, hvordan landbrug og natur 
arbejder sammen. Vi kigger på naturområder, hvad der gror der, 
og hvordan landmanden kan være naturforvalter. 
Husdyr:  
Der er i perioder kalve med på skolen, som du arbejder med og 
lærer om fodring m.m. 
Du kommer til at have daglig omgang med høns og kaniner. 
Teknik: 
Du er med til at reparere/vedligeholde forskellige 
landbrugsmaskiner. 
Desuden er du med i værkstedet, hvor I prøver at lave 
forskellige ting, f.eks. en el-tavle og traktorlys. 
 

Besøg på Agrometer 
Gårdbesøg 
Natur afgræsning og 
naturgenopretnings 
besøg. 
Gennemgang af 
sikkerhedsregler. 
Tur til Lolland. 
 
 

Fagansvarlig GM + SJ Kommentarer og tjek 
Mål/plan 2019 
Ved at arbejde med din egen have, kommer du tæt på hele 
forløbet jord til bord. Planternes vækst og pasning samt hvordan 
de indgår i mad til mennesker. 
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 Uddeling af værktøj – 
handsker, blyant, 
tommestok, notesbog og 
kasse 

 Intro til redskaber 
 Plante kendskab 

 
5 lektioner 
 

Ude arbejde  
GF1 

 Fræsning af parceller 

4 lektioner 
+ 
4 lektioner 

Ude arbejde med dyrene  
GF1 og GF1 EUX 

 Opstilling/reparation af bure 
 Parring af kaniner 
 Pasning af drivhus 
 Lugning af kålrækken 
 Jordbearbejdning  
 Såning med såmaskine 
 Haveplan –du vælger selv 

afgrøder, du vil dyrke 
 Uddeling af jordlodder 
 Opmåling- rækkeafstand, 

areal beregning 
4 lektioner 
+ 
4 lektioner 

ude arbejde i haven  
teori i maskinhallen 
GF1 og GF1 EUX 

 Teori omkring såbed, 
fotosyntese, respiration og 
jordbrugsteknik 

 Stamtavler til kaninerne og 
regler til dyrene 

 Tilsyn af dyrene 
 Inspektion af køkkenhaven 
 Opstart af logbog 
 Udrugning af 

hønseæg/Lysning af rugeæg 
 

4 lektioner 
+ 
4 lektioner 

Udearbejde 
GF1 og GF1 EUX 

 Pasning af køkkenhave 
 Pasning af dyr 
 Pasning af drivhus 
 Indsamling af skadedyr 
 APV 
 Teamwork/arbejdsplads 

kultur (løbende) 
 

4 lektioner 
 

Udearbejde  
GF1 EUX 

 Hvad trænger 

4 lektioner Forberedelse til farmerdag 
/fremvisninger af projekter (have, dyr, 
drivhus) 

 Opstart af udekøkken 
 Madkundskab 

4 lektioner 
+ 
4 lektioner 

Udekøkken  Bygge udekøkken 
 

Uge 47 
 

GF1  Slagte forberedelse, udvælge 
avlsdyr og slagtedyr. 

Uge 49 GF1 EUX evt. sammen med 9 og 10 
land klassen 

 Slagte kaniner og høns 
 Mad over bål af egen 

produktion. 
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Lokalt projekt Landbrug  

 

Lokalt projekt Landbrug på kryds og tværs af Jylland 

 

Fag nr. 10829 Udearbejde  

Fagansvarlig KLO Kommentarer 
og tjek 

Mål/plan 2019  
 
Du får en almen præsentation af arbejdet i landbruget. Her er nogle af 
temaerne: 

 Intro til arbejde i landbruget 
 Fodring og sundhed hos dyr 
 Markens afgrøder 
 Miljø og teknik 
 Andelsbevægelsen 
 De politiske partier 
 Landbrugsprojekt 
 En god hverdag 

 
Gennem praktisk arbejde med at bygge en shelter, træner du praktisk 
værktøjshåndtering, samtidigt med at du senere kan hygge dig i 
shelteren med dine kammerater. 
Fremvisning af film: landbrugets historie 1- 6  
 

 

Fagansvarlig  Kommentarer og tjek 
Mål/plan 2019  
Formålet med projektet er, at du udvikler dig på følgende 
områder:  

 Dannelse 
 Samarbejde 
 Sammenhold 
 Respektere andres forskelligheder 
 Udfordre dine egne grænser 

 
Det gør vi ved at tage på en oplevelsestur i naturen med faglige 
input. Du kommer til at opleve en intensitet ved at være 
sammen med dine kammerater i 2-3 døgn. I kan f.eks. 
overnatte i shelter og lave mad på mål, besøge Museum of 
Modern Art i Blåvand, Tirpits, cykle/gå forskellige distancer, 
udforske naturområder, besøge landbrugsrelaterede 
virksomheder. 

 

Fagansvarlig SJ Kommentarer og tjek 
Mål/plan 2019  
Formålet med udearbejde er at lære dig at udføre konkrete 
arbejdsopgaver primært på skolens område; men også hos de 
landbrug som landbrugsskolen har kontakt med. 
Du lærer at vurdere de enkelte arbejdsopgaver:  

 tidsforbrug 
 værktøjer 
 maskiner  
 materialer  
 sikkerhed 
 etc.  
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Fag nr. 51037 Karensminde 

 

Fag nr. 10799 Praktikplads søgning 

 

Fag nr. 51025 EDB og It 

  

Og derefter at lave en plan for gennemførsel af opgaven i 
samråd med underviseren. 
Du bliver således bedre rustet til at komme i praktik og ligeledes 
komme videre ud på arbejdsmarkedet. 
Opgaverne kan på den måde være forskellige:  

 markarbejde 
 pasning af skolens grønne områder 
 reparation af maskiner og traktorer 
 oprydning efter arbejdet 
 etc. 

 
Frihed under ansvar er af nøgleordene i dette fag. 
 

Fagansvarlig  Kommentarer og tjek 
Mål/plan 2019  
På Grindsted Landbrugsskole har vi et samarbejde med 
Karensminde museumsgård. Vi bruger museumsgården aktivt, 
og du deltager i de daglige gøremål på ejendommen, f.eks. 
optagning af roer/kartofler og pasning af dyrene i det daglige. 
Ejendommen råder over mange forskellige dyrehold, her i blandt 
køer, grise og får med flere. Desuden drives der et markbrug, 
med produktion af foder til dyrene. 
Ejendommen drives på samme måde, som landbrug blev drevet 
i perioden 1950 – 1970. 
 

Aktivt høstarbejde 
med tærskeværk. 
Slagt af geder, 
kaniner og gæs. 
Markarbejde udført 
med rigtige 
hestekræfter. 
Arbejdsgrupper på 
tværs af 
generationer. 
 

Fagansvarlig  Kommentarer og tjek 
Mål/plan 2019  
Formålet med forløbet er at hjælpe dig til at komme ud i praktik. 
Du arbejder i undervisningen med dit eget produkt: 

 CV 
 Jobannonce 
 Selvstændig samtale  

 
Forløbet ligger tæt op ad samfundsfag, og vi har mange 
samtaler i klassen omkring arbejdspladskultur m.m. 

 

Fagansvarlig  Kommentarer og tjek 
Mål/plan 2019  
 
De syv kompetenceområder er:  
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 
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Læringsaktivitet Grundforløbets anden del:  
Landbrug  
 

Introduktion 
Formålet med grundforløbets anden del er, at du udvikler kompetence til at vælge og anvende 
forskellige anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige 
sammenhænge i landbrugsarbejdet. Desuden lærer du at anvende eksisterende faglig 
dokumentation.  

Du lærer at beskrive og evaluere dine egne arbejdsprocesser ved at løse praktiske opgaver og 
forstå den faglige teori, som ligger til grund for landbruget. Du lærer at anvende fagudtryk og 
forstå almindelige faglige begreber, så du kan kommunikere med andre om løsning af 
forskellige opgaver. 

Du udvikler kompetencer til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante 
arbejdsprocesser i de praktiske projekter. Du skal kunne overveje og vurdere nye ideer og 
alternative muligheder for opgaveløsning. 

Du lærer at følge en arbejdsplan og samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver, 
og du lærer at koordinere de enkelte elementer i en arbejdsproces. 

Fag nr. 51018 Fællestimer 

Uge 32 
 
 

Mandag: 
Praktisk info 
Bogudlevering 

Fagansvarlig AO + KLO 
Faglige mål 
 
 
 

Fællestimerne kunne også hedde klassens time eller samfundsfag. Det er 
typisk klasselæreren som underviser i disse timer. 
Se målpinde i Matrix for opfyldelse af målpinde på grundforløbets anden 
del. 

Fagligt indhold 
 

Faget bruges til at orientere dig om periodens fag samt tilbagemeldinger 
fra faglærere.  
Timerne bruges også i vores arbejde for at fastholde dig i undervisningen 
og gennemføre din uddannelse. 
Vi evaluerer løbende og følger op på om du trives i skoleforløbet.  
Vi tager desuden aktuelle og samfundsrelevante emner op i 
undervisningen. 

Didaktiske 
principper 
 

Undervisningen gennemføres med en blanding af teori, øvelser, opgaver, 
prøver, fremlæggelser enkeltvis og i grupper. 
 
Vi har især fokus på dannelse, kultur og samarbejde. 
 
Vi tager hensyn til jeres forskellighed og tilpasser til dine kompetencer. 
 

Læreproces og 
arbejdsformer 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 

Undervisningen baseres meget på samtaler i klassen og enkeltvis. 
Der vil også være gruppearbejde om forskellige emner. 
 

Dokumentation/ 
Evaluering 
 

Løbende samtaler med dig, samt tilbagemeldinger fra din faglærer 
 

Undervisningsplan 
Lektioner Indhold 
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Rengøringsinfo- kort 
Aktiviteter på skolen- aftenvagter 
Fælles rystesammen 
Rengøring gennemgang 
 
Tirsdag: 
Kompetenceafklaring 
UniLogin 
Uddata 
SPS 
Opstartssamtaler 
Cykeltur i området 
”Hvem er du” 
 
Onsdag: 
Uddannelsesplan elevplan 
Case situationer i GF 
Kompetenceafklaring 
Studievaner 
Klasseregler 
 
Torsdag, fredag: 
Forberedelse til Skills 
 

Uge 33 
 
 

Besøg af praktiklandmænd 
Rengøring 

Uge 34 
 
2 
lektioner 

Elevrådsmøde 
Skema- 3F og NemID til medicinkursus 
PUP på uddata 
Status på opstart- klassemiljø- hvad kan forbedres? 
Rengøring 
 

Uge 35 
 
2 
lektioner 

Besøg fra 3F, Henning Brink Hansen, fra kl. 10.30-11.30. (D. 26 august) 

Uge 36 
 
2 
lektioner 

Privatøkonomi 
Rengøring 

Uge 37 
 
6 
lektioner 

En dag på campus- rundvisere 

Uge 38 
 
2 
lektioner 

 
 

Uge 39 
 
2 
lektioner 

 
 

Uge 40 
 
2 
lektioner 
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Uge 41 
 
2 
lektioner 

 

Uge 42 
 
2 
lektioner 

 

Uge 43 
 
2 
lektioner 

 

Uge 44 
 
2 
lektioner 

 

Uge 45 
 
2 
lektioner 

Grundprøveforberedelse 

 

UVM-fag og certifikater 
For at kunne fortsætte på hovedforløbet skal du erhverve følgende certifikater: 

 Kørekort til minimum traktor 
 Kompetencer svarende til Førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds 

uddannelsesplaner pr. 1. september 2014 
 Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og 

sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014 
 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 

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

 Hygiejnekursus om husdyr-MRSA 

Desuden skal du til eksamen i enten Biologi (niveau F) eller Naturfag (Niveau F). 

Fag nr. 10875 Traktor kørekort (PN) 
Fagansvarlig PN 
Faglige mål 
 
 
 

Du må først køre traktor, når du er fyldt 16 år og har modtaget lovpligtig 
undervisning. Du kan komme til teoriprøve 1 måned før du fylder 16 år og 
du kan tidligst gå op til køreprøve den dag du fylder 16 år.  
 

Fagligt indhold 
 

Færdselsregler 
Praktisk køretræning 

Didaktiske 
principper 
 
 

Undervisningen er dialogbaseret med en blanding af tavleundervisning, 
situationsøvelser, billeder, øvekort, opgaver m.v. som styrker indlæring af 
paratviden i trafikken. 

Læreproces og 
arbejdsformer 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 

Vejledende varighed 16 lektioner. 
 
Vi træner bakkeøvelser og gearskift i maskinundervisningen. 
Undervisningen består først af teori, og når du har bestået teoriprøven, 
går du i gang med at køre på vejen.  
Vi øver teorien ved at se film, billeder og snakke omkring teorien.   
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Undervisningsplan 
Undervisningen foregår på køreskolen og følger de typiske lektionsforløb for 
kørekortundervisning.  

Den praktiske køretræning sker med kørelæreren i skolens traktor og tilpasses den enkelte 
elevs færdigheder og behov for træning. 

 

Fag nr. 10812 Førstehjælp (PN/JK) 
Førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd. Dette kursus er defineret som 12 timer, og 
dermed bliver det i praksis 16 lektioner. Beskrivelsen herunder følger timeforløbet, som Dansk 
Førstehjælpsråd har sat det op, og angivelserne er således antal klokketimer til hvert emne. 
De enkelte emner er defineret, så de passer med de faglige mål for forløbet. 

Underviseren er specialuddannet til undervisning i førstehjælp. 

Du skal medbringe en lægeerklæring. Derfor bør du inden eller lige så 
snart du starter på skolen, kontakte din læge og sige at du mangler en 
lægeerklæring til kørekort. 
 
Den koster typisk 4-600 kr., som betales ved lægen. HUSK at du skal 
have et pasfoto med til lægen. Dette billede kommer til at sidde på dit 
kørekort - så det er vigtigt at det er et rigtigt pasfoto taget hos 
fotografen.  
 

Dokumentation/ 
Evaluering 
 

Teoriprøven: 
Teoriprøven foregår mundtligt ved, at den sagkyndige stiller en række 
spørgsmål, som du skal svare på. 
Du skal kunne gøre rede for  

 traktorens indretning og udstyr, samt hvordan man kontrollerer 
lovkravene hertil 

 anvisninger og regler i trafikken, og kunne løse forskellige opgaver 
på baggrund af disse 

 
For gyldig legitimation anses: 

 Gyldigt pas 
 Scooter kørekort 
 Dåbs- / fødselsattest, såfremt du også medbringer anden 

billedlegitimation 
 
Køreprøven: 
Du skal overfor den køreprøvesagkyndige kunne gøre rede for køretøjets 
indretning og udstyr, samt kunne kontrollere lovkravene hertil. 
Den køreprøvesagkyndige vil derefter lede dig rundt i trafikken, hvor du 
skal vise at du kan betjene køretøjet, udføre forskellige manøvrer og 
samtidig overholde færdselsreglerne. 
 

Faglige mål 
og lektionsplan 
 
 
 

1. Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) 
Du kan, selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en 
voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC 
guidelines for basal genoplivning. 
Du kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har 
fremmedlegemer i luftvejene jf. ERC guidelines for basal 
genoplivning. 
Du kan anvende hjertestarter, hvor det er relevant for 
førstehjælpen. 
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2. Førstehjælp ved blødninger (1,5 timer) 
Du kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med 
både større og mindre blødninger, uanset placering på kroppen og 
blødningens omfang. 
Derudover kan du yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre 
blødninger. 
Du kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter. 
Du kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt 
som følge af blødninger. 
 

3. Førstehjælp ved småskader (1,5 timer) 
Du kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med 
småskader, herunder skader forårsaget af kæledyr (hunde, katte, 
m.v.), planter i Danmark, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt 
øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, 
mindre stik- og snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og 
hudafskrabninger. 
 

4. Førstehjælp ved sygdomme (1,5 timer) 
Du kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i 
forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante 
førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer. 
 

5. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader (1,5 
timer) 
Du kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet 
samt ved hovedskader. 
Du kan vurdere, hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til 
læge/skadestue, eller behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen. 
 

6. Særtillæg: Del 2 af ”Førstehjælp ved ulykker” (1,5 timer) 
Du kan planlægge og udføre de nødvendige handlinger, der 
tilgodeser egen og andres sikkerhed. 
Du kan ved anvendelse af ABC-metoden vurdere om en 
tilskadekommen har kritiske skader og håndtere disse, herunder 
fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene, bevidstløse med normal 
vejrtrækning og personer, der er truet af kredsløbsvigt/chok. 
Du kan vurdere om der er behov for professionel hjælp og tilkalde 
denne på et hensigtsmæssigt tidspunkt. 
Du kan give psykisk førstehjælp til tilskadekomne i de første 
minutter i forbindelse med ulykker. 
 

7. Særtillæg: Førstehjælpere med særligt ansvar (0,5 timer) 
Du kan genkende symptomer på forbrændinger og yde relevant 
førstehjælp til disse. 
Du kan yde relevant førstehjælp ved kemiske påvirkninger, der 
medfører forgiftning eller ætsning. 
Du kan anvende Giftlinjen og tilkalde hjælp på 1-1-2 på et 
hensigtsmæssigt tidspunkt, hvis der er behov herfor. 

Dokumentation/ 
Evaluering 
 

Mundtlig og praktisk evaluering 
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Fag nr. 8952 §26 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring (STG) 
Faglige mål 
 
 
 

Undervisningen er bygget op omkring Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med 
stoffer og materialer (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.  908 af 27. 
september 2005). 
 
Undervisningen er på 8 timer og afsluttes med en prøve. 
 

Fagligt indhold 
 

Indholdet i undervisningen er koncentreret om de vigtigste 
arbejdsmiljøpåvirkninger og sundhedsrisici ved svejsning og skæring, 
herunder luftforurening, svejselys og el-sikkerhed, samt om de 
foranstaltninger og regler, der gælder ved svejse- og skærearbejde. 
 

Didaktiske 
principper 
 
 

Paratviden og faglige begreber: 
 Du skal simpelthen kunne regler og retningslinjer for sikkert 

arbejde i smedeværkstedet. 
 Du skal vide hvor du søger yderlige informationer om 

arbejdsmiljø. 
 

Læreproces og 
arbejdsformer 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 

Vi underviser i: 
 Arbejdsmiljøpåvirkninger  

 Luftforureningen 

 Sundhedsrisiko ved svejserøg 

 Foranstaltninger mod luftforurening 

 Optisk stråling 

 El-sikkerhed 

 Arbejdspladsforanstaltninger ved svejsning og skæring 

 Pligter og ansvar 

 Andre almene arbejdsmiljøpåvirkninger og beskyttelses- 
foranstaltninger  

 Ergonomiske belastninger 

Dokumentation/ 
Evaluering 
 
 
 

Vi afslutter med en prøve som skal bestås, for at du kan fuldføre 
Landbrugsuddannelsen. 
 
Prøven består af 16 spørgsmål (Multiple Choice) hvor du må have 4 
fejl. 
 

Undervisningsplan 
Uge Lektion Emne Opgaver, materialer mv. 

 1  Intro. 
 
Arbejdsmiljøpåvirkninger 

generelt ved arbejde i 
værksted. 

 
Luftforureningen. 
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Foranstaltninger mod 
luftforurening. 

 
 2  Opsamling fra sidste lektion. 

 
Optisk stråling. 
 
Personlige værnemidler og 

foranstaltninger mod optisk 
stråling. 

 
El-sikkerhed  
 
 

  

 3  Opsamling fra sidste lektion. 
 
Arbejdspladsforanstaltninger 

ved svejsning og skæring. 
 
Pligter og ansvar. 
 
Hvor finder man yderligere 

oplysninger. 
 
Andre almene 

arbejdsmiljøpåvirkninger og 
beskyttelsesforanstaltninger. 

 

  

 4  Opsamling fra sidste lektion. 
 
Repetition af det gennemgåede 

stof. 
 
Prøven. 
 
Afslutning.  

  

 

Fag nr. Fag nr. 10805 Brandbekæmpelse (STG) 
De første minutter er afgørende, når der opstår en brand. Det kan have stor betydning for 
omfanget af branden, at én eller flere personer er i stand til at tackle situationen hurtigt og 
sikkert, så der ikke opstår unødig skade og panik, før professionel hjælp når frem. 

På en arbejdsplads er det vigtigt, at hver medarbejder har en grundlæggende viden om 
brandfare på virksomheden, den daglige forebyggelse og sikkerhed, flugtveje og om 
slukningsmidler: hvor de er placeret og hvordan de bruges. 

Faglige mål 
 
 
 

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

Fagligt indhold 
 

Dette ”brandkursus” giver en grundlæggende indføring i 
brandforebyggelse og brandbekæmpelse. Der undervises i, hvordan en 
brand udvikler sig, hvordan brand og røg spreder sig og hvilke 
forholdsregler, man skal tage, hvis der opstår brand. 
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De daglige sikkerhedsforanstaltninger bliver gennemgået med fokus på 
områder, der kræver særlig opmærksomhed. 
 
Der undervises i forskelligt slukningsudstyr, og der indgår praktiske 
slukningsøvelser for alle deltagere. 

Didaktiske 
principper 
 
 

Basal viden samt praktiske færdigheder. 

Læreproces og 
arbejdsformer 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 

Du skal lære noget teori om brandbekæmpelse, og så skal du øve dig i at 
slukke en brand. 

Dokumentation/ 
Evaluering 
 
 
 

Tilstedeværelse 
Varighed 3 timer/4 lektioner 

Undervisningsplan 
Uge Lektion Emne Opgaver, materialer mv. 

 1-2  Teori om elementær 
brandbekæmpelse 

  

 3-4  Praktiske øvelser    
 

Fag nr. 10854 Medicinhåndteringskursus (GM) 
Fagansvarlig GM 
Faglige mål 
 

Du gennemfører medicinhåndteringskursus i henhold til bekendtgørelse 
nr. 909 af 29. August 2006 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til 
dyr.  
 

Fagligt indhold 
 

 Definitioner – husdyr, lægemiddel, ordineringsperiode, 
maksimalgrænseværdi, restkoncentrationer ol. 

 Anvendelse af lægemidler til dyr 
 Indgivelse af lægemidler til dyr 
 Opbevaring og mærkning af lægemidler til dyr 
 Besætningsejerens optegnelser og dokumentation 
 Omsætnings- og tilbageholdelsestider 
 Kontrol og egenkontrol 
 

Didaktiske 
principper 
 

Indholdet i kurset er primært lovstof, derfor vil der være fokus på 
paratviden og faglige begreber.  
Desuden vil der være en del praktisk træning i at håndtere 
injektionssprøjter, boltpistol m.m. 
 

Læreproces og 
arbejdsformer 
 
 

Lovstof skal læres ved at forstå den praktiske anvendelse, derfor vil der 
være case opgaver, som træner at finde de rigtige regler og bruge dem i 
løsning af opgaverne. 
Der vil være en del teoretiske opgaver som løses i grupper samt 
praktiske opgaver med bl.a. træning af injektionsteknikker i appelsiner 
og siden i døde dyr. 
Træning i brug af boltpistol sker på døde dyr. 
 

Dokumentation/ 
Evaluering 

Undervisning og dokumentation forestås af autoriseret dyrlæge. 
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Fag nr. 15899 Hygiejnekursus (GM) 
Folketinget har vedtaget at alle, der arbejder med levende svin, skal gennemføre et 
obligatorisk hygiejnekursus i form af et e-learningsprogram om husdyr-MRSA. Beskrivelsen af 
kurset fremgår af skemaet herunder. 

 

Grundfag 
Fag nr. 10802 Biologi   
Beskrivelse: 

I biologi arbejder vi med basal viden om dyr, planter og mikroorganismer og betydningen for 
dit arbejde som landmand. 

Fagansvarlig AO + PN 
Fagtype 
 

Grundfag, niveau F 

Vejledende 
varighed 

2 uger 

 Kurset bestås ved at gennemføre kurset med de tilhørende opgaver og 
træning. 
Der udleveres bevis på at have gennemført kurset. 
 

Fagansvarlig GM 
Faglige mål 
 

Du gennemgår hygiejnekurset i relation til Lov om hold af dyr §3b, hvor 
alle nyansatte i svineproduktionen skal have obligatorisk hygiejnekursus. 
Fordi der også i de øvrige husdyrproduktioner opstår situationer med 
smitsomme sygdomme, vil dette kursus være obligatorisk for alle elever 
på GF2 på Grindsted Landbrugsskole.  
 

Fagligt indhold 
 

 Viden og holdninger om MRSA 
 Biologiske forhold for bakteriegrupperne stafylokokker og MRSA 
 Smittekæden – forudsætninger for smitte spredning 
 Forebyggelse af smittespredning 
 Sundhedsmyndighedernes anbefalinger 
 Hvad sker der på området (politisk og forskningsmæssigt) 

 
Didaktiske 
principper 
 

Kurset er et informationskursus, hvor der er stor vægt på at du kan 
forholde dig til fakta og holdninger omkring problemet med MRSA og 
forebyggelse af smittespredning. 
 

Læreproces og 
arbejdsformer 
 

Undervisningen er en veksling mellem oplæg med PowerPoint og 
gruppearbejde. Desuden er der praktiske øvelser med virkning af f.eks. 
håndvask og desinfektion. 
 

Dokumentation/ 
Evaluering 
 

Du består kurset ved at gennemføre forløbet med de tilhørende opgaver 
og træning. 
Du får bevis på at have gennemført kurset. 
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Mål 
  

Målet med undervisningen er, at du kan 
1. anvende din biologiske viden i forbindelse med praktisk arbejde i 

forhold til dit arbejde i landbrug 
2. redegøre for biologisk tankegang og metode 
3. udføre enkle biologiske undersøgelser eller forsøg 
4. dokumentere og formidle dine overvejelser, resultater og 

konklusioner vedrørende biologiske undersøgelser eller forsøg 
5. forholde dig til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og 

deres betydning for faget, naturen og samfundet 
6. redegøre for de biologiske sammenhænge og deres indflydelse på 

miljøet 
7. redegøre for tre af følgende områder 

a) centrale økologiske sammenhænge 
b) principper for nedarvning 
c) planters anatomi og fysiologi 
d) dyrs anatomi og fysiologi 
e) insekters anatomi og fysiologi 
f) mikroorganismers anatomi og fysiologi 
g) bioteknologi 

De med grønt markerede er de tre emner, vi typisk udvælger at 
arbejde med. 

Didaktiske 
principper 

 Paratviden og faglige begreber 
 Undersøge, vurdere og konkludere 

 
Undervisningen gennemføres med en blanding af teori, øvelser, opgaver, 
prøver, fremlæggelser enkeltvis og i grupper. 
Vi tager hensyn til elevernes forskellighed og tilpasser til dine 
kompetencer. 

Bedømmelse Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 
Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen. 

Seneste undervisningsplan 
Lektioner Indhold Kommentarer 

2  
 
 

Intro til faget- Gennemgang af 
lektionsplan 
Mikroorganismer- brainstorming 
Ensileringsprocessen  
 
 
Ensilageforsøg igangsættes 

Brainstorming på klassen 
 
Gruppeopgave om 
mælkesyrebakterier og 
ensileringsprocessen 
 
Forsøg i grupper 

7 
 

Mikroorganismer 
 
Opsamling på rapport 
Gærsvampen- gruppeopgave 
 
Fremlæggelse af svampeopgaven 
Virus 
 
Diffusion og osmose 
 

Teori på klassen 
Gruppearbejde 
 
 
 
Fremlæggelse 
Teori og opgave 
 
Teori på klassen 
Forsøg 

6 
 
 

Planteanatomi 
 
Plantecellen og dyrecellen mm. 
Plantens opbygning 
 
Vækst og vandets vej gennem planten 
 
Spiring og blomstring  

Teori på klassen 
Gruppearbejde 
Opgaveløsning og læsning i 
biologibog 
 
”Hullet i jorden” feltkursus og 
rapport 
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6 
 
 

Planteanatomi 
 
Formering 
 
Arbejde med Ensilageforsøg- analyser 
 
Husdyranatomi 
Adfærd 
Hud og hår 

Teori på klassen 
Gruppearbejde 
 
Opgaveløsning og læsning i 
biologibog 
 

3 
 
 

Husdyranatomi 
 
Organer og skelet  
Emneopgave 

Teori på klassen 
 
Individuel opgaveløsning 
Biologi til tiden 

2 
 
 

Husdyranatomi 
Fordøjelse enmavede 

Teori på klassen 
Gruppeopgave plancher 

2 
 
 

Husdyranatomi 
Fordøjelse drøvtygger 
 
Næringsstoffer 

Teori i klassen 
Gruppeopgave plancher 
 

2 
 
Evt. 
eksamen 

Repetition  
Opsamling/repetition- Jeopardy og Kahoot 

Fælles på klassen 

 

Fag nr. 51073 Biotopkendskab (PN) 
Biotopkendskab er er lokalt fag under grundfaget Biologi F, og følger målpindene herfor. 
Indholdet indgår som grundlag for karaktergivning til standpunktskarakter og 
eksaminationsgrundlag i eksamen til Biologi F.  

 
Undervisningsplan 
Timer Tema Indhold Materialer Husk 

 
2 Gåtur på 

skolens marker 
samt i skoven 
og registrer 
hvad du ser. 

 

Du oplever forskellige 
biotoper og der skabes 
en motivation for de 
efterfølgende timer. 

Du går evt. en del af 
turen uden læreren. 

Hvor må man færdes i 
naturen? 

Papir og blyant 
samt markkort 
med indtegnet 
rute udleveres 
inden gåturen 
starter. 

Beskriv den natur 
(dyr og planter) du 
oplevede. 

Tag billeder / film. 

2 Opfølgning på 
gåturen. 

Diskussion af jeres 
iagttagelser. 

Klarlæggelse af hvorfor 
natur er vigtig. 

Få tydeliggjort for 
eleverne, at de som 
kommende landmænd 
også vil få et stort ansvar 
som naturforvaltere af en 

Vise lidt af 
Agerhønefilmen. 

 

Inden timen sluttes 
skal du have valgt 
grupper og 
biotoper. 

 

Opgave med et 
tydeligt budskab 
udleveres. 
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stor del af Danmarks 
samlede areal.  

Hvem har arbejdet med 
naturpleje? 

Kom med eksempler på 
naturpleje. 

Hvad er en biotop? 

Hvor må man færdes i 
naturen? 

 

2 Forskellige 
naturtyper. 

 

 

 

Vise lidt af 
Agerhønefilmen. 
PowerPoint 
omkring natur. 

 

2 Du aktiveres 
omkring natur. 

 

Du forbereder en 
præsentation i de 
efterfølgende 2 timer. 

Præsentationen af den 
valgte Biotopen skal 
opdeles i 3 overskrifter:  

Hvilket syn har 
landmanden på 
biotopen? 

Hvilket syn har det 
øvrige samfund på 
biotopen? 

Hvilket syn har det valgte 
dyr på biotopen? 

Du skal lave eller 
fremskaffe: 

PowerPoint, 
video, materialer 
fra naturen eller 
plancher. 

Du opfordres til at 
medbringe ting fra 
naturen til brug ved 
præsentation af din 
Biotop. 

 

Papir, lim, saks, 
plancher osv. 

 

Eksamen i Biologi F (AO) 
Væsentlige mål 
 

1. Du kan forklare og anvende enkel biologisk viden i 
forbindelse med praktisk arbejde i relation til dit arbejde i 
landbrug og din hverdag. 

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

3. Du kan dokumentere og præsentere dit arbejde vedrørende 
biologiske emner. 

Eksaminationsgrundlag 
 

Du skal have mulighed for i halvdelen af eksaminationen at 
fremlægge rapporten over de valgte emneopgaver. Eksaminator 
stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Desuden eksamineres 
der i det trukne spørgsmål.  
Eksaminator udarbejder trækspørgsmål inden for de emner, der er 
valgt som pensum. 

Bedømmelsesgrundlag 
 

Du bedømmes på baggrund af din mundtlige præstation.  

Bedømmelseskriterier 
 

I bedømmelsen lægges der vægt på: 
1. Din evne til at forklare biologiske emner.  
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2. Din fremlæggelse af emneopgaven, herunder 
sammenhængen til erhvervet og samfundet.  

Karakter gives efter 7 skalaen. 
 

Fag nr. 10819 Naturfag F (PT + STG) 
Beskrivelse: 

I naturfag arbejder du med fysiske og kemiske begreber. Du arbejder eksperimentelt med 
faget ud fra en naturfaglig tankegang og så vidt det er muligt tager du udgangspunkt i emner, 
der har relevans for landbrugserhvervet og din hverdag. 

Du arbejder med dokumentation og formidling af dine resultater, samt søge, udvælge og 
anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige kilder. 

Vi tager ud og søger viden hos relevante virksomheder. 

Fagtype Grundfag 
 

Vejledende varighed 1 uge 
Mål 1. Du kan anvende fysiske og kemiske begreber og 

modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger 
med naturfagligt indhold. 

2. Du kan foretage beregninger i sammenhæng med det 
naturfaglige arbejde. 

3. Du kan arbejde eksperimentelt med faget ud fra en 
naturfaglig tankegang. 

4. Du kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr 
og kemikalier. 

5. Du kan søge, udvælge og anvende relevante 
naturfaglige informationer fra forskellige 
informationskilder, herunder fra it-baserede 
informationskilder. 

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

7. Du kan anvende naturfaglige begreber og modeller til at 
forklare erhvervsfaglige problemstillinger med 
naturfagligt indhold. 

Didaktiske principper Du arbejder med en blanding af teori, øvelser, opgaver, prøver, 
fremlæggelser enkeltvis og i grupper. 
Vi tager hensyn til jeres forskellighed og tilpasser til dine 
kompetencer. 

Bedømmelse Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 
Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen. 

Undervisningsplan, PT 
Antal 
lektioner 

Emme Behandling  Opgaver, materialer mv. 

2 Præsentationsportfolio 

Bakterier teori 

Opstart Biogas 

 Arbejdshæftet til naturfag 

Dias: Fakta om biogas 

Opgave: Pjecen Biogasanlæg 

2 Lave planche i Biogas  Planche, rette opgaver 
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2 Opstilling af biogas Praktisk 
opstilling i flg. 
Arbejdshæftet 

Bestille gylle den til onsdag den 
21. Snak med Ivar 

2 Måling af energi 

C- kredsløb 

Afbrænde halm 

Mærke, se, 
lugte, 

Måle og 
refleksion  

Måling af energi i halm 

Opgave i arbejdshæftet 

 

2 Energi generelt Enheder for 
energi 

Lave opgave 

4 Besøg Billund Biogas  Lave aftale  

2 Afprøvning af biogas  Konklusion på forsøget 

Refleksion 

2 Energiformer og deres 
påvirkning af miljøet 

  

Undervisningsplan, STG 
2 Intro til faget  

Teori om strøm 

Begreber til at beskrive 
strøm 

Teori omkring 
vindenergi og vindmølle 

  

2 Forsat teori om strøm  

Ohms lov 

Bygge vindmølle og 
lave forsøg  

 Forsøg ud fra opgave hæfte  

LEGO Vindmølle  

2 Forsat teori om strøm  

Ohms lov 

Lagring af strøm og 
energi  

Forsat arbejde med 
vindmølle  

 Forsøg ud fra opgave hæfte 

LEGO Vindmølle 

2 Energiformer  

Gear 

Økonomi ved vindenergi  

Forsøg med vindmølle  

Bygge køretøj til energi 
test  

 Forsøg ud fra opgave hæfte  

LEGO Mindstroms kasse 
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2 Princip:  
Kraft gange arm  

Forsat arbejde med 
køretøj til energi test  

 Forsøg ud fra opgave hæfte 

LEGO Mindstroms kasse 

4 Opgave om Vindenergi   Opgave om vindenergi  

4 Opgave om vindenergi  

Opsamling af faget  

Klargøring til eksamen  

 Opgave om vindenergi  

LEGO Vindmølle  

Naturfags opgave hæfte 

 
 

Eksamen i Naturfag (F) (PT + STG) 
Væsentlige mål 
 

1. Du har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, 
så du kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med 
naturfagligt indhold. 

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

3. Du kan under vejledning arbejde eksperimentelt med faget. 
4. Du kan under vejledning arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt 

med udstyr og kemikalier. 
5. Du kan under vejledning anvende relevante naturfaglige 

informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-
baserede. 

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

Eksaminationsgrundlag 
 

En praktisk opgave og en teoretisk opgave som består af en 
selvvalgt og en fast opgave. Der arbejdes med emnet i en portfolio.  

Bedømmelsesgrundlag 
 

Bedømmelsesgrundlaget ved prøven er den fremlagte 
dokumentation og din mundtlige og praktiske præsentation. 

Bedømmelseskriterier 
 

I bedømmelsen lægges der vægt på: 
1. Du skal kunne gøre rede for de naturfaglige begreber og 

enkle modeller, som indgår i din dokumentation. Du skal 
kunne relatere de emner, der er arbejdet med i en 
landbrugsfaglig og samfundsmæssig sammenhæng. 

2. Du skal kunne foretage og forklare de beregninger der er 
brugt i det naturfaglige arbejde. 

3. Hvis der har været gruppearbejde, så skal du kunne redegøre 
for hele gruppens arbejde. 

4. Du bedømmes på din evne til at bruge relevante naturfaglige 
informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-
baserede. 

5. Din dokumentation og formidlede resultater af dit arbejde 
med naturfaglige emner, skal bedømmes ud det fra praktiske 
arbejde (forsøg, erfaringer mv.) 

Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen. 
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Uddannelsesspecifikke fag oprettet som lokale fag 
Fag nr. 51001 Husdyr (KLO+KKJ) 
I husdyr arbejder du med kvæg, svin, mink og andre landbrugs relaterede husdyr.   

Vi besøger forskellige ejendomme og bruger dem i undervisningen. 

Undervisningsplan Kvæg 

Antal 
Lektion 

Emne Opgaver, materialer mv. 

4 Fagudtryk, kend staldsystemet Malkekvæg, kapitel 1-7 
produktionsbogen 

4 Hvad sker der i de forskellige 
staldafsnit, arealkrav. Hold af kvæg 

Gennemgang af de forskellige stalde 
med billeder og video, eleverne skal 
mål hvor mange kvæg der kan gå i en 
klasse.   

Fagansvarlig KLO + KKJ 
Faglige mål 
 
 
 

Faget skal give dig grundlæggende viden på et bredt område i 
landbrugsproduktionen. 
Se målpinde i Matrix for opfyldelse af målpinde på grundforløbets anden 
del 

Fagligt indhold 
 

Undervisningen er baseret på forskellige hovedtemaer omkring 
husdyr: 

• Intro til bedriften – fagudtryk og produktionsformer 
• Dyrebørn 
• Feltkursus på minkfarm 
• Fodring 
• Reproduktion og avl 
• Sundhed og sygdomme, smittebeskyttelse 
• Håndtering, arbejdsgange og adfærd 
• Malkekursus  

Undervisningen har hovedvægt kvæg og svin med temadage med mink, 
får, kyllinger… 

Didaktiske 
principper 
 
 
 

Paratviden og faglige begreber  
• Vi lærer husdyrfagsproget at kende. Undersøge, vurdere og konkludere 
• Vi bruger cases fra de forskellige landbrug og jeres erfaringer til at blive 
klogere på emnerne 

Læreproces og 
arbejdsformer 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 

I undervisningen arbejder vi med en blanding af teori, øvelser, opgaver, 
prøver og fremlæggelser, enkeltvis eller i grupper.  
Vi deler indholdet i temaer, hvor vi arbejde på forskellig vis med en 
blanding af teoretiske oplæg, fordybelsesopgaver, spil og 
video/billedmateriale.  
Desuden tager vi ofte på besøg hos egnens landmænd og bruger deres 
bedrift til praktiske øvelser, inspiration og indsamling af materiale i 
projektopgaver.  
Vi tager hensyn til jeres forskelligheder og vi tilpasser undervisningen til 
din viden og erfaring med husdyrproduktion. 

Dokumentation/ 
Evaluering 
 

Du arbejder med skriftlige opgaver, som i forskelligt omfang indgår i den 
afsluttende eksamen på grundforløbet (portfolio). 
 
Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 
Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen. 
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8 Adfærd: 
- redegøre for normal og unormal 

adfærd  
- udpege eksempler på unormal 

adfærd 

Gennemgang i klassen, derefter en 
staldopgave samt et besøg ved en 
landmand 

10 Avl og reproduktion  Avl  

Reproduktion 

Brunst, løbning  

Se udstyr 

Avl og racer i dk,  

En inseminørs hverdag. 

Kahoot 

4 Foder, kan redegøre for forskellige 
fodermidler 

Foder 

Staldteknik, foderanlæg, hvad skal vi 
være opmærksom på, 

toksiner  

Sikkerhed i stalden 

Hvad er grovfoder  

Tilskud foder kvæg 

4 Sygdom og sundhed Sygdom, sundhed 

Sygdomme og hvad har de af 
betydning for dyret.  

Forebyggelse af sygdom, 
smittebeskyttelse, behandling 

Hvad bruges der, til de forskellige 
sygdomme. 

4 Staldbesøg Besøg ved lokal landmand 

4 Repetition og opfølgning  Sker løbende  

 

Undervisningsplan Svin 

Antal 
Lektion 

Emne Opgaver, materialer mv. 

4 Fagudtryk, kend staldsystemet Kap. 1 i svineproduktionsbogen, 
Kahoot 

4 Hvad sker der i de forskellige 
staldafsnit, arealkrav. 

Gennemgang af de forskellige 
staldafsnit med billeder og video, du 
skal måle hvor mange grise, der kan 
gå i en klasse.   
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8 Adfærd 

- redegøre for normal og unormal 
adfærd 

- udpege eksempler på unormal 
adfærd 

Gennemgang i klassen, derefter en 
staldopgave samt et besøg ved en 
landmand 

10 Avl og reproduktion  Avl  

Reproduktion 

Racer i Dk  

Hvad avler vi efter (Danavl systemet)  

Brunst, løbning 

5 punkts plan  

Se udstyr 

Avl og racer i dk, gennemgang af 
løbestalden og lidt om 
drægtighedsstalden 

4 Foder, kan redegøre for forskellige 
fodermidler 

Foder 

Staldteknik, foderanlæg, hvad skal vi 
være opmærksom på, 

Toksiner  

Sikkerhed i stalden 

Foder enhed FESV,FESO 

Hvad er foder  

Hvilket foder bruger vi 

4 Sygdom og sundhed Sygdom, sundhed 

Sygdomme og hvad har de af 
betydning for dyret.  

Forebyggelse af sygdom, 
smittebeskyttelse, behandling 

Hvad bruges der, til de forskellige 
sygdomme. 

4 Staldbesøg Besøg ved lokal landmand 

4 Repetition og opfølgning  Sker løbende  

 

Fag nr. 51002 Planter (PT) 
Mål 
 
 
 

Du får grundlæggende kendskab til planteproduktion i de almindelige 
kulturplanter, som dyrkes i DK. Der bliver lagt vægt på det praksisnære 
kendskab med udgangspunkt i årets gang i marken. 
Se målpinde i Matrix for opfyldelse af målpinde på grundforløbets anden 
del. 
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Fagligt indhold 
 
 
 
 
 

 Jordens bestanddele opdelt efter organisk og uorganisk 
 Jordtyper i Danmark, jordprofil, humusdannelse  
 Jordtypers forskellige egenskaber 
 Jordbehandlingsmetoder ud fra optimal plantevækst 
 Kulturplanternes udseende ved alle kornarter, grovfoder og nogle 

salgsafgrøder 
 Vækstskalaer, krav til pleje i de forskellige perioder i marken 
 Fagudtryk i planteavlen 
 Forstå en gødningsplan, næringsstofforhold i planten under 

hensyntagen til vækstperiode 
 Definition på ukrudt, herunder bekæmpelse mekanisk og kemisk 
 Definition på sygdomme 
 Definition på skadedyr 
 Krav til såbedstilberedning for optimal vækst 
 Forstå og lave en dyrkningsplan for kulturplanterne 
 Generel lære at kende de forskellige kulturplanter og genkende 

dem. 
 

Didaktiske 
principper 
 
 
 

Undervisningen i planteavlen gennemføres med en blanding af teori, 
øvelser, opgaver, prøver, fremlæggelser enkeltvis og i grupper. 
Vi har fokus på flere principper: 

 Paratviden og faglige begreber 
 Færdigheder og arbejdsprocesser 
 Undersøge, vurdere og konkludere 

 
Vi tager hensyn til jeres forskelligheder og tilpasser undervisningen til dine 
kompetencer i planteproduktionen. 
 

Læreproces og 
arbejdsformer 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 

Vi graver et hul i jorden, laver bestemmelse af PH (reaktionstal) og 
fastsætter jordbundsnummer. 
Vi laver opgaver tilpasset de enkelte emner, således at du får mulighed for 
at arbejde selvstændigt med tingene. 
Du får udleveret en frøsamling. 
Du fremlægger individuelle opgaver mundtligt og skriftligt. 
I arbejder i grupper om aktuelle emner. 
Du lærer at anvende landbrugsinfo, og derved få kendskab til hvor viden 
kan søges og anvendes i praksis. 
Vi bruger andre relevante hjemmesider, der er relevante for planteavlen i 
Danmark. 
 

Dokumentation/ 
Evaluering 
 

Via opgaveaflevering og tilbage melding med karakter. 
Lærer og elev evaluerer løbende i undervisningen. 
Aflæggelse af afsluttende prøve. 
 

Undervisningsplan 

Lektioner Emne Handling  Kommentar  
6  Jordens bestanddele opdelt efter 

organisk og uorganiske jordtyper 
i DK 

Lave jordprofil  

Finde de forskellige 
jordtyper 

 

 

2  Jordtypernes forskellige 
egenskaber 

Se på våd og tør jord 
og vurdere 
egenskaberne 
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6  Metoder til jordbehandling for 
optimal vækst 

Gennemgang af 
forårs- /efterårs 
jordbehandling  

Såning af forskellige 
afgrøder 

4  Kulturplanternes udseende ved 
alle kornarter, grovfoder og 
nogle salgsafgrøder 

Lave og forstå en 
dyrkningsplan  

 

4  Vækstskalaer 

 

Krav til pleje i de 
forskellige perioder i 
marken  

 

6  Forstå en gødningsplan Finde planters behov 
for næring N-P-K m fl 

Hvordan undgår vi 
udvaskning af N? 

4  Definition på ukrudt Kendskab til 10 
forskellige 
ukrudtsarter 

Bekæmpelse kemisk 
og mekanisk  

Planteværn on line 

4   Krav optimal såbed 

 

Sådybder 

Planteantal/m2 

Kg/ha 

 

4  Sygdomme og skadedyr Gennemgang af disse 

På diverse 
kulturplanter 

Planteværn online 

2  

 

Generelt kendskab til planteavl Vise farmtal online Lave eksempler 

 

Fag nr. 51010 Mark & maskiner (KH) 
Mål 
 
 
 

Du får grundliggende kendskab til de mest almindelige maskiner til 
markarbejdet, og du prøver at arbejde med disse.  
Se målpinde i Matrix for opfyldelse af målpinde på grundforløbets anden 
del. 

Fagligt indhold 
 
 

Faget giver dig kendskab til nutidens maskiner, der anvendes i moderne 
landbrug.  
Vi underviser i de enkelte maskiner i teorilokalerne, hvorefter det prøves 
af i praksis i marken. 
Grindsted landbrugsskole har selv et markbrug på ca. 30 ha. Her arbejder 
vi med årets gang i marken og træner brugen af maskinerne. 
 

Didaktiske 
principper 
 
 
 

Undervisningen er praksisnær og vi har fokus på: 
 Paratviden og faglige begreber 
 Færdigheder og arbejdsprocesser 
 Undersøge, vurdere og konkludere 

 
Læreproces og 
arbejdsformer 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 

Emne Behandling 
Sikkerhed i marken  Teori omkring sikker kørsel 

med traktor 
Sikkerhed i marken  Teori omkring sikker kørsel 

med traktor 
Ploven  Teori og opgaver om ploven  
Harven  Teori og opgaver om harven  
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Såmaskinen  Teori og opgaver om 
såmaskinen 

Gødnings håndtering Teori og opgaver om 
udbringning af gødning 

Kend din traktor Maskinhallen – hvordan 
fungerer traktoren 

Prøve i ”kend din traktor” Maskinhallen – prøve 
aflægges ved faglærer 

Traktor kørsel Arbejde i marken  
Pløjning  Arbejde i marken  
Pløjning  Arbejde i marken  
Harvning  Arbejde i marken  
Såning  Arbejde i marken  
Vask og smøring af maskiner Arbejde i maskinhallen  

 

Dokumentation/ 
Evaluering 
 

Eleven bedømmes på praktiske færdigheder og teoretisk viden. 
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. 

Undervisningsplan 
Undervisningen tilrettelægges i tråd med vejret, hvorfor en egentlig lektionsplan ikke 
foreligger. Indholdet, skitseret ovenfor tilpasses, udover vejret, til den enkelte elevs erfaring 
og rutine i håndtering af redskaberne. 

 

Fag nr. 51011 Værkstedsfag / teknik (STG) 
Mål 
 
 
 

Undervisningen i værkstedsfag / teknik giver dig en grundlæggende viden 
om arbejde i værkstedet.  
Se målpinde i Matrix for opfyldelse af målpinde på grundforløbets anden 
del. 

Fagligt indhold 
 
 
 
 
 

Vi underviser i grundlæggende ting omkring 
 Svejse med MIG/MAG, elektrode og gas og ilt. 
 Bore og skæring. 
 Fremstilling af gevind i hånden. 
 Værktøjskendskab. 
 Materialelære. 
 Arbejdsplanlægning og sikkerhed. 
 Fremstille arbejdstegninger og skitser. 

Didaktiske 
principper 
 
 
 

I undervisningen arbejder du med en blanding af teori, praktiske øvelser 
og opgaver. 

 Paratviden og faglige begreber 
 Færdigheder og arbejdsprocesser 

 
Vi tager hensyn til jeres forskellighed og tilpasser undervisningen til dine 
kompetencer for arbejde i værksted. 
 

Læreproces og 
arbejdsformer 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 

Du har 4 lektioner i værkstedet ad gangen, samlet 24 lektioner. 
Hver gang du er i værkstedet, er der en teoretisk gennem gang af et af 
emnerne og derefter en praktisk øvelse.  
Her arbejder du individuelt med forskellige opgaver, tilpasset de 
kompetencer du kommer med, så du bliver dygtigere. 

Dokumentation/ 
Evaluering 
 
 
 
 
 

Mundtlig evaluering i undervisningen på baggrund af dit arbejde, som du 
kan lægge i din værktøjskasse. 



 

 
 

39 
Grundforløb Fødevarer, jordbrug og oplevelser  

2. udgave, revideret 21. september 2019 

Lektion Emne Opgaver, materialer mv. 

 
1-4 

 
Opstart i værkstedet  
Sikkerhed og adfærd i 

værkstedet  
Svejse teori og praktiske 

øvelser 
 

 

Svejse udstyr 

Fladjern 

 
5-8 

 
Teori om arbejde i værksted 
Svejse teori forsat 
Svejse øvelser forsat 
 

 

Svejse udstyr 

Fladjern 

 
9-12 

 
Teori om metal 
Svejse teori forsat 
Svejse øvelser forsat  
 

 

Svejse udstyr 

Fladjern 

 
13-16 

 
Teori om gevind  
Fremstille gevind i hånden  
Svejse øvelser forsat 
 

 

Gevindskæresæt  

Fladjern og rundjern 

 

 
17-20 

 
Teori om bearbejdning i metal 
Øvelser i metal 
 

 

Diverse metal 

 
21-24 

 
Teori om bearbejdning i metal 
Alu-kasse øvelse  
 

 

Alu-plade  

 

Fag nr. 51037 Landbrugspraktik (IN)  

Mål 
 
 
 

Du lærer det praktiske arbejde i stalden at kende. 

Fagligt indhold 
 
 
 
 
 

Du kommer ud til en landmand, som skolen har kontakt til. 
Du skal ud til to steder, og der er mulighed for følgende typer husdyr: 

 Malkekvæg og slagtekalve 
 Sohold og slagtesvin 
 Mink 
 Slagtekyllinger 
 Planteavl 

Didaktiske 
principper 

Du lærer tingene ved at prøve dem og arbejde med dem. 

Læreproces og 
arbejdsformer 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 

Du arbejder sammen med landmanden eller gårdens folk, så du både 
lærer noget om selve arbejdsopgaverne og kan snakke med folkene om 
det at arbejde i landbruget. 

Fagansvarlig IN 
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Dokumentation/ 
Evaluering 
 

Du udfylder en praktikrapport, som skal afleveres og senere snakker I om 
praktikken på klassen. 

 

Fag nr. 51043 Malketeori og praksis (PKM) 
Mål 
 
 
 

Du skal kunne malke en ko, så den vedligeholder sin ydelse, sin sundhed 
og samtidig er tryg under malkningen 

Fagligt indhold 
 
 
 
 
 

Gennemgang af: 
 koens fysiologi ved malkning 
 yversundhed 
 malkesystemer 
 adfærd 
 malkerutiner 

Didaktiske 
principper 
 
 
 

Fremlæggelse af teori, der følges op med opgaver. Der bruges videoer i 
undervisningen. 
Den praktiske malkning foregår på kvæggårde, hvor du sammen med 5-7 
andre elever og en lærer er med til 2 malkninger. 

Læreproces og 
arbejdsformer 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 

Undervisningen gennemføres med en blanding af teori, øvelser, opgaver, 
prøver 
Vi har fokus på flere principper: 

 Paratviden og faglige begreber 
 Færdigheder og arbejdsprocesser 

 
Dokumentation/ 
Evaluering 
 

Skriftlig prøve efter den teoretiske undervisning og praktisk prøve under 
den praktiske undervisning. 

Undervisningsplan 
Uge Lektion Emne Opgaver, materialer mv. 

   Den teoretiske del 
Yverets anatomi 
Mælkenedlægning 
Adfærd 
Malkesystemer 
Malkerutiner 
Arbejdsstillinger 
Arbejdsrutiner 
Smittebeskyttelse 
Sundhed (bakterietyper) 
Malkehastighed (flow og 
rutiner) 
 

  

   Den praktiske del (2 
malkninger) 
Betjening af udstyr 
Prædyp 
Aftørring og formalkning 
Timing ift. mælkenedlægning 
Påsætning 
Kontrol af malkning 
Kontrol af udmalkning 
Pattedyp 
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Lokale fag og valgfag 
Fag nr. 51018 EDB og IT (KKJ) 

Mål 
 
 
 

De syv kompetenceområder er: 
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 

Fagligt indhold 
 
 
 
 
 

Du skal arbejdet med Office 365, her under Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote mm. Du bliver tryg i brugen af it-redskaber, og opnår rutine 
indenfor dette område.  
Du skal kunne navigere i et informationssamfund og forholde dig 
kildekritisk til den gældende information.  

Didaktiske 
principper 
 
 

Vis – Øve – Lær, vi bygger videre på det du allerede kender, med små 
øvelser, der vises på klassen, hvor efter du selv skal arbejde, så du bliver 
fortrolig med det pågældende program.   

Læreproces og 
arbejdsformer 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 

Vi starter der hvor du er, og giver opgaver på det pågældende niveau, så 
du hævner dit niveau mest muligt med differentieret undervisning. 
Samspillet mellem de forskellige fag er stort, f.eks. skal du i økonomi lave 
egne regnearks skabeloner i Excel, som udbygges og bruges videre på 
andre forløb.  

Dokumentation/ 
Evaluering 
 

Løbende mundtligt evaluering.   

Undervisningsplan 
Lektion Emne Opgaver, materialer mv. 

1 2  Forståelse af og refleksion 
over digitale teknologiers 
logikker 

 sikker digital færden 

- Hvad bruger vi it til? Hvor har det 
gjort vores hverdag lettere, 
betydning  

- Sikkerhed, har i antivirus 
program? Cookies, hvad er det? 

- Små opgaver i Office 365, apps 
3 4  udvikling af digitale løsninger 

og digital produktion 
 digitale arbejdsgange 

- Lave dit eget budget 
- Skabeloner (Excel)   
- Nem-id/e-boks mm. 
- Borger.dk  
- Hvilke digitale arbejdsgange har i? 

5 6  informationskompetencer 
 læring med digitale 

teknologier 
 digital dømmekraft og 

kommunikation 

- find en fake news artikel, hvordan 
kan vi se den er usand? 

 

 

 

Fagansvarlig KKJ 
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Fag nr. 51074 Klar til praktik (PT) 

 

Fag nr. 51015 Idræt (AO) 

Mål 
 
 
 

Idræt et væsentligt fag, som sikrer dig fysisk udfoldelse samt sociale 
kompetencer. Derudover giver faget indblik i forskellige idrætsgrene. 
Se målpinde i Matrix for opfyldelse af målpinde på grundforløbets anden 
del. 
 

Fagligt indhold 
 

 Fodbold ude og inde                 
 Beachvolley ude  
 Høvdingebold                          
 Håndhold              
 Badminton og høvdingebold                        
 Løb                      
 Volleyturnering 
 Fitness  
 Hockey 
 Orienteringsløb 
 Spinning, svømning mm. i Magion idrætscenter 

Didaktiske 
principper 

 Færdigheder og arbejdsprocesser 
 Dannelse, kultur og samarbejde 

Læreproces og 
arbejdsformer 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 

Du arbejder mest praktisk og træner forskellige idrætsgrene. Formålet er 
at du får bedre fysisk form. 
 

Dokumentation/ 
Evaluering 
 

Mundtlig i undervisningen. 
Ved idrætsdagen vil der desuden være vandrepokaler til vinderne af de 
enkelte discipliner. 

 

Fagansvarlig PT 
Fagligt indhold 
 
 
 
 
 

 Gennemgang og hjælp til at lave personlig CV 
 Gennemgang af uddannelsesplan for hver enkelt elev 
 Gennemgang af jobannonce og lave en personlig ansøgning 
 Fremlæggelse af ansøgning for klassen 
 Lave samtale case med elev og lærer 
 Introduktion til den gode elev og arbejdsgiver 
 Besøg hos en tømrermester med 6 elever 
 Besøg hos en landmand 

 
Didaktiske 
principper 
 

 Orientering og aktivering 
 Dannelse kultur og samarbejde 

 
Læreproces og 
arbejdsformer 
 
 
 
Samspil med 
øvrige fag 
 

Du arbejder i undervisningen med dit eget produkt: 
 CV 
 Jobannonce 
 Selvstændig samtale  

 
Forløbet ligger tæt op ad samfundsfag, og vi har mange samtaler i 
klassen omkring arbejdspladskultur m.m. 

Dokumentation/ 
Evaluering 
 

Din lærer giver tilbagemelding med feedback på samtale-øvelsen 
 

Fagansvarlig AO  
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Kompetencemål for grundforløb Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

Matrix for opfyldelse af målpinde på grundforløbets første del 
Revideres ultimo 2019! 

Dansk (E-Niveau) (4 uger) 
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Fag nr. 10804 
Dansk (E) 
Kommunikation 

1.Eleven kan kommunikere reflekteret i 
almene og erhvervsfaglige situationer med 
brug af relevante tale-, lytte- og 
samtalestrategier i forhold til formål og 
situation 

X   X   

2. Eleven kan kommunikere 
hensigtsmæssig i samarbejde og samvær 
med andre 

X     X 

3. Eleven kan vælge og anvende it og 
multimodale medier hensigtsmæssigt til 
kommunikation, informationssøgning og 
formidling 

X    X  

4. Eleven kan skelne mellem og reflektere 
over virksomheders interne og eksterne 
kommunikation 

X      

5.Eleven kan demonstrere viden og 
bevidsthed om sproglige normer i diverse 
kontekster, herunder det konkrete erhverv 
og elevens konkrete uddannelsesvalg 

X      

Dansk (E) 
Læsning 

1. Eleven kan læse og forstå teksters 
betydning i almene og erhvervsmæssige 
sammenhænge og anvende relevante 
læsestrategier i forhold til læseformål, 
teksttype og kontekst 

X      

2. Eleven kan gennemføre målrettet og 
kritisk informationssøgning med relevans 
for erhverv, uddannelse og dagligdag 

X    X  

3. Eleven kan ud fra læseformål og 
kendskab til teksttyper forberede, 
gennemføre og redegøre for læsning med 
relevans for det konkrete erhverv, den 
konkrete uddannelse og dagligdagen 

X      

Dansk (E) 
Fortolkning 

1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, 
erhverv og uddannelse gennem analyse og 
diskussion af tekster 

X      

2. Eleven kan iagttage og analysere 
diverse tekster med relevans for det 
konkrete erhverv, den konkrete 
uddannelse og dagligdagen 

X      

Dansk (E) 
Fremstilling 
  

1. Eleven kan anvende relevante 
skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt 
og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en 
form, der passer til genre og situation 

X      

2. Eleven kan planlægge, forberede og 
fremstille forholdsvis korrekte skriftlige og 
mundtlige tekster ved brug af teksttyper 
med direkte relevans for det konkrete 
erhverv, den konkrete uddannelse og 
dagligdagen 

X    X  

3. Eleven kan gå i dialog om egne og 
andres skriftlige produkter fra erhverv og 
uddannelse, herunder om skriveformål, 
målgruppe, genre og sprog 

X      

4. Eleven kan vælge og anvende 
hensigtsmæssige repræsentationsformer 
med direkte relevans for det konkrete 
erhverv og den konkrete uddannelse 

X X   X  
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Fag nr. 10804 
Dansk (C) 
Kommunikation  
 
 
 
 

1. Eleven kan kommunikere reflekteret og 
nuanceret i komplekse almene og 
erhvervsfaglige situationer med brug af 
relevante tale-, lytte- og samtalestrategier 
i forhold til formål og situation 

X      

2. Eleven kan diskutere, argumentere og 
kommunikere hensigtsmæssigt i 
samarbejde og samvær med andre og 
reflektere over samspillet mellem formål 
og forskellige former for kommunikation 

X    X  

3. Eleven kan vælge og anvende it og 
multimodale medier hensigtsmæssigt, 
reflekteret og kritisk til kommunikation, 
informationssøgning og formidling 

X    X  

4. Eleven kan skelne mellem, reflektere 
over, vurdere og indgå i kritisk dialog om 
virksomheders interne og eksterne 
kommunikation 

X      

5. Eleven kan forklare og reflektere over 
sproglige normer i diverse kontekster 
indenfor erhverv. 

X    X  

 

Erhvervsfag 1 (2 uger) 
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Fag nr. 10794 
Erhvervsfag 1 
Erhvervs-
introduktion 
 
2 uger 

1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver 
efter instruktion. 

X X X   

2. Anvende forståelse for bæredygtighed, 
arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en 
arbejdsproces. 

X X X  X 

3. Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der 
indgår i flere erhvervsfaglige uddannelser. 

  X  X 
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Erhvervsfag 2 (4 uger) 
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Fag nr. 10803 
Erhvervsfag 2 
Arbejdsplads-
kultur 
 
 
1,5 uge 

1. Anvende forståelse hvordan en 
produktiv og inkluderende 
arbejdspladskultur kan skabes. 

X X X X     

2. Anvende forståelse for samarbejde og 
samspils betydning i en arbejdsproces. 

X X X X     

3. Planlægge og tilrettelægge enkle 
arbejdsprocesser. 

    X  X  

4. Diskutere arbejdspsykologiske emner og 
interkulturelle faktorers indflydelse på 
menneskers adfærd. 

X  X      

5. Reflektere over egen rolle og egen 
deltagelse i samarbejde om 
arbejdsopgaver. 

X        

6. Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle 
og overskuelige eksempler på samspillet 
mellem den enkelte medarbejder og 
virksomheden. 

X X       

Fag nr. 10799 
Erhvervsfag 2 
Praktikplads-
søgning 
 
1 uge 

1. Beskrive forskellige typer af 
virksomheder og praktikmuligheder, 
herunder forskellige aftaleformer. 

 X     X  

2. Beskrive egne kompetencer og sætte 
personlige uddannelsesmål. 

X X       

3. Lægge en målrettet plan for 
praktikpladssøgning. 

 X       

4. Anvende forskellige metoder og 
værktøjer til at dokumentere og formidle 
sine kompetencer ved skriftlige 
ansøgninger og mundtlige samtaler, 
herunder anvende obligatoriske it-
værktøjer. 

 X       

5. Anvende værktøjer til at opbygge 
netværk. 

 X       

6. Evaluere egen praktikpladssøgning i 
forhold til uddannelsesønsker, egne 
kompetencer og efterspørgslen på 
arbejdsmarkedet 

X X       

Fag nr. 10800 
Erhvervsfag 2 
Samfund og 
sundhed 
 
1,5 uge 

1. Formidle og diskutere grundlæggende 
samfundsforhold og aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger. 

X  X    X  

2. Reflektere over egen rolle og 
indflydelsesmuligheder i samfundet. 

X  X    X  

3. Bearbejde enkle og overskuelige 
eksempler på samspillet mellem 
samfundsudviklingen og udviklingen i 
virksomhederne, herunder de sundheds- 
og miljømæssige aspekter. 

X  X X   X  

4. Reflektere over egen rolle og 
indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet 
ud fra viden om virksomheder og 
organisationer samt deres regulering i det 
fagretslige system. 

 

 

  X      

5. Forklare betydningen af faktorer, der 
påvirker den enkeltes levevilkår og 
sundhed, herunder privatøkonomiske 
forhold og livsstilsfaktorer som personlig 
hygiejne, kost og fysisk form. 

  X      

6. Forstå forhold, der påvirker 
seksualiteten, herunder seksuel sundhed, 
prævention, krop, køn og identitet 

  X      
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Fag nr. 10760 
Erhvervsfag 3 
Arbejdsplan-
lægning og 
samarbejde 
Niveau 1 
 
1 uge 

1. Planlægge, koordinere og udføre en 
arbejdsproces. 

X X X X  X 

2. Forklare hvordan forskellige 
planlægningsværktøjer og –metoder kan 
anvendes. 

X X    X 

3. Anvende planlægningsværktøjer- og 
metoder. 

X X    X 

4. Forklare forskellige typer af 
samarbejdsprocesser. 

X X    X 

5. Samarbejde med andre om løsning af 
opgaver. 

X X X X X X 

6. Fungere i forskellige samarbejdssituationer. X X X X X X 

Fag nr. 10760 
Erhvervsfag 3 
Arbejdsplan-
lægning og 
samarbejde 
Niveau 2 
 
1 uge 

1. Vurdere og diskutere planlægning af 
forskellige arbejdsprocesser 

X      

2. Identificere forskellige samarbejdsrelationer, 
herunder roller og konflikttyper 

X      

3. Anvende dialog og argumentation i 
samarbejdet 

X X X X X X 

Fag nr. 10795 
Erhvervsfag 3 
Faglig 
dokumentation 
Niveau 1 
 
1 uge 

1. Forklare og anvende eksisterende faglig 
dokumentation i en praktisk arbejdsproces, 
f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge 
en vejledning. 

  X X X  

2. Udarbejde relevant faglig dokumentation som 
arbejdssedler, egenkontrol o.l. 

  X X   

3. Dokumentere og formidle egne 
arbejdsprocesser, metoder og resultater. 

X      

4. Evaluere egne og andre elevers 
arbejdsprocesser, metoder og resultater. 

  X X X  

Fag nr. 10796 
Erhvervsfag 3 
Faglig 
kommunikation 
Niveau 1 
 
1 uge 

1. Forstå og anvende faglige udtryk og 
begreber. 

X X X X X X 

2. Analysere, beskrive og kommunikere faglige 
forhold, der relevante i forhold til fagretningen. 

X X X X X X 

3. Søge og anvende relevante informationer og 
procedurebeskrivelser. 

X X     

4. Vælge kommunikationsformer og - metoder, 
der er afpasset modtageren. 

X X X X X X 

Fag nr. 10797 
Erhvervsfag 3 
Innovation 
Niveau 1 
 
1 uge 

1. Skelne mellem innovation og udvikling samt 
mellem forskellige typer af innovation. 

  X X X  

2. Anvende innovative metoder i opgaveløsning.   X X X  

3. Anvende innovationsredskaber og indgå i 
innovationsprocesser ved løsning af en praktisk 
opgave. 

  X X X  

Fag nr. 10798 
Erhvervsfag 3 
Metodelære 
Niveau 1 
 
1 uge 

1. Vælge og praktisk anvende de faglige 
arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i 
en given situation. 

X X X X X X 

2. Forklare og skelne mellem forskellige 
fagmetoder og deres relevans i konkrete 
sammenhænge. 

  X X X  

3. Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til 
parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet. 

  X X X  

4. Dokumentere egne arbejdsprocesser og 
metoder. 

  X X X  

5. Anvende evalueringsværktøjer til evaluering 
af egen praktiske arbejdsproces. 

X      
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Matrix for opfyldelse af målpinde på grundforløbets anden del 
 
Mål før påbegyndelsen af hovedforløbet 
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Eleven skal 
have 
grundlæggende 
viden på 
følgende 
udvalgte 
områder inden 
for landbrugs-
erhvervet 

1.1. Fodermidler og fodringsmetoder X     
1.2. Forskellige husdyrarters anatomi, fysiologi, 
kendetegn og pasningskrav 

X     

1.3. Sygdomstegn, velfærd og adfærd samt 
reproduktionsforhold ved husdyrhold 

X     

1.4. Tekniske installationer og maskiner som 
anvendes ved husdyrhold 

X     

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

 X    

1.6. Jordbundsforhold og jordbehandlingsmetoder  X    

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

 X    

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

 X    

1.9. Virksomhedskulturer inden for landbrug     X 

1.10. Almindelige arbejdsfunktioner inden for 
landbrug, herunder malkning 

X    X 

1.11.Arbejdsmiljø i en landbrugsvirksomhed     X 

1.12. Økologi og bæredygtighed X X X X  

Eleven skal 
have 
færdigheder i at 
anvende 
følgende 
grundlæggende 
metoder og 
redskaber til 
løsning af enkle 
opgaver under 
overholdelsen af 
relevante 
forskrifter: 

 

Grundlæggende metoder og redskaber:      

2.1.1. Pasnings- og fodringsmetoder ved husdyrhold X     

2.1.2. Metoder til overvågning af dyrevelfærd og 
sygdom 

X     

2.1.3. Dyrkningsmetoder til kulturafgrøder  X    

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

  X   

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

X X    

2.1.6. Arbejdsmiljømæssige metoder til udførelse af 
praktiske arbejdsopgaver 

X     

2.1.7. Metoder til informationssøgning X X  X  

Eksempler på enkle opgavetyper:      

2.2.1. Daglig fodring og pasning af husdyr X    X 

2.2.2. Etablering og dyrkning af almindelige 
kulturafgrøder 

 

 X   X 
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Eleven skal 
have 
færdigheder i at 
kunne korrigere 
for følgende fejl 
eller afvigelser 
fra en plan eller 
standard: 
 

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

 

X     

3.2. Åbenlyse fejl og sikkerhedsmæssige afvigelser 
på maskiner, redskaber og tekniske installationer 

  X   

Eleven skal 
have 
kompetence til 
på 
grundlæggende 
niveau at 
kunne: 

 

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

 X    

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

X    X 

4.3. planlægge og udføre en enkel overskuelig 
arbejdsproces 

   X  

4.4. samarbejde med andre om løsning af enkle 
arbejdsopgaver 

X X X X X 

4.5. søge og anvende relevante informationer, 
procedurebeskrivelser eller vejledninger 

X X X X  

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

   X  

4.7. dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser X    X 

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

X X X X X 

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

   X  

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

    X 

4.11. deltage aktivt i egne oplæringsprocesser X    X 

 

Fag nr. 10819 Naturfag (F-Niveau) (2 uger) 
Fag  Målepinde  Naturfag 

Naturfag  
F-niveau 
2 uger 

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

X 

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

X 

3. under vejledning kan arbejde eksperimentelt 
med faget, 

X 

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

X 

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

X 

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

X 
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Fag nr. 10802 Biologi (F-Niveau) (2 uger) 
Fag  Målepinde  Biologi 

Biologi 
F-niveau 
2 uger 

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

X 

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

X 

3. Dokumentere og præsentere sit arbejde 
vedrørende biologiske emner. 

X 

 

 

 

Oversigt over 7-trinsskalaen 
Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 

12 Den fremragende 
præstation 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der 
demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med 
ingen eller få uvæsentlige mangler 

A 

10 Den fortrinlige 
præstation 

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der 
demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med 
nogle mindre væsentlige mangler  

B 

7 Den gode 
præstation 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der 
demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
  

C 

4 Den jævne 
præstation 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der 
demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, 
med adskillige væsentlige mangler  

D 

02 Den 
tilstrækkelige 
præstation 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der 
demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af 
fagets mål  

E 

00 Den 
utilstrækkelige 
præstation 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der 
ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af 
fagets mål  

Fx 

-3 Den ringe 
præstation 

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation F 

Se i øvrigt mere på Undervisningsministeriets hjemmeside 
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Bilag: Oversigt over fag i elevplan fra januar 2019 
 

Grundforløb 1 uden EUX 
       

Fagnr. Fagtype Fag 
Antal 
dage 

Ca. 
lekt. Niveau  Standpunkt Eksamen Tilbydes 

10794 UVM Erhvervsfag 1 erhvervsintroduktion 10 50 Ingen   nej Ja 
10803 UVM Erhvervsfag 2 arbejdspladskultur 7,5 38 Ingen BE / IBE nej Ja 
10799 UVM Erhvervsfag 2 praktikpladssøgning 5 25 Ingen BE / IBE   Ja 
10800 UVM Erhvervsfag 2 samfund og sundhed 7,5 38 Ingen BE / IBE nej Ja 

10760 UVM 
Erhvervsfag 3 arbejdsplanlægning 
og samarbejde 

5 25 
1 BE / IBE nej Ja 

10795 UVM Erhvervsfag 3 faglig dokumentation 5 25 1 BE / IBE nej Ja 
10796 UVM Erhvervsfag 3 faglig kommunikation 5 25 1 BE / IBE   Ja 
10797 UVM Erhvervsfag 3 innovation 5 25 1 BE / IBE   Ja 
10798 UVM Erhvervsfag 3 metodelære 5 25 1 BE / IBE nej Ja 

10760 UVM 
Et af ovenstående erhvervsfag 3 på 
niveau 2 

5 25 
2 BE / IBE nej Ja 

10804 UVM Grundfag dansk  20 100 E / C 7 trin 7 trin Ja 
10829 UVM Valgfag og personlig støtte 20 100 Ingen   nej Ja 
51018 Lokal Fællestimer     Ingen     Ja 
51015 Lokal Idrætsdag     Ingen     Ja 
51025 Lokal EDB og IT     Ingen     Ja 
51017 Lokal Ekskursioner     Ingen     Ja 
51037 Lokal Landbrugspraktik     Ingen     Ja 
51095 Lokal Projekt landbrug     Ingen     Ja 
51094 Lokal Projekt kyllinger     Ingen     Ja 
51098 Lokal Projekt høns     Ingen     Ja 
51096 Lokal Projekt teknik     Ingen     Ja 
51097 Lokal Projekt udendørs arbejde     Ingen     Ja 
51016 Lokal Evaluering     Ingen   nej Ja 
51067 Lokal Idrætsdag     Ingen     Ja 
51066 Lokal Campus OL     Ingen     Ja 
51027 Lokal Ankomst     Ingen     Ja 
51061 Lokal Afrejse     Ingen     Ja 
51023 Lokal Projekter     Ingen     Ja 
51019 Lokal Kompetenceafklaring     Ingen   nej Ja 
  Vi har valgt at udbyde erhvervsfag 3 "Arbejdsplanlægning" på niveau 2 og derfor får faget UVM nr. 10760 
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Grundforløb 2 uden EUX 
       

Fagnr. Fagtype Fag 
Antal 
dage Ca. lekt. Niveau Stanpunkt Eksamen Tilbydes 

20123 UVM Uddannelsesspecifike fag 60 300 Ingen 7- trin BE / IBE Ja 
8952 UVM Arbejdsmiljø 1 25 Ingen BE / IBE   Ja 

10805 UVM Brandbekæmpelse 0,5 12 Ingen BE / IBE   Ja 
10875 UVM Traktorkørekort     Ingen BE / IBE   Ja 
10812 UVM Førstehjælp (12 timer) 2 16 Ingen BE / IBE   Ja 
10854 UVM Medicinkursus 1 6 Ingen BE / IBE   Ja 
10819 UVM Grundfag Naturfag  10 50 F 7-trin   Ja 
10802 UVM Grundfag Biologi  10 50 F 7-trin   Ja 

    
Eksamen i enten naturfag 
eller biologi 

    
    7-trin Ja 

14588 UVM 

Valgfag (Min. 3 af 
nedenstående 4 skal 
udbydes) 

20 100 

      Ja 
10829 UVM Støttefag (obligatorisk)         nej Ja 
12097 UVM Bonusfag         nej Ja 

12098 UVM 
Grundfag (andre fag end 
de obligatoriske) idræt 

    
      Ja 

10760 UVM Erhvervsfag 3 niveau 2         nej Nej 
15638 UVM Grundforløbs prøve         BE / IBE Ja 
51027 Lokal Ankomst         nej Ja 
51061 Lokal Afrejse           Ja 
51018 Lokal Fællestimer           Ja 
51013 Lokal EDB og IT           Ja 
51016 Lokal Evaluering           Ja 
51074 Lokal Parat til praktik           Ja 
51037 Lokal Landbrugspraktik           Ja 
51010 Lokal Maskiner       7-trin   Ja 
51011 Lokal Værksted           Ja 
51002 Lokal Planter       7-trin   Ja 
51001 Lokal Husdyr       7-trin   Ja 
51073 Lokal Biotopkendskab           Ja 
51070 Lokal DM i pløjning           Ja 
51042 Lokal Staldpraktik           Ja 
51017 Lokal Ekskursion           Ja 
51043 Lokal Malketeori           Ja 
51015 Lokal Idræt           Ja 
51066 Lokal Campus OL           Ja 
51067 Lokal Idrætsdag           Ja 
15899 UVM Hygiejnekursus       BE / IBE   Ja 
12590 UVM Overgangskrav             
51023 Lokal Projekter           Ja 

 

 


