
Resuméreferat af møde i uddannelsesudvalget for skovbrug den 25. april 2022 på Roskilde 

Tekniske skole. 

 

Uddannelsens fremtidige specialer 

Udvalget drøftede oversigten over sammensætning af specialer og herunder andre muligheder for 

specialerne til skovbrugsmaskinfører og biotop- og vildtplejer. Det er umiddelbart svært at lægge 

flere specialer sammen uden at give afkald på det fagspecifikke. Hvis man fjerner specialerne bliver 

også praktikmålene bredere. Ved sammenlægning mister man specialiseringsgrad og muligheden 

for en fuld praktikuddannelse, ved specialiserede virksomheder, eksempelvis en skoventreprenør.  

I forhold til skovbrugsmaskinfører specialet er det tydeligt, at der mangler maskinførere. Specialet 

har sin berettigelse i forhold til efterfølgende beskæftigelse, men der er en udfordring med rekrutte-

ring og lærepladser. Udvalget besluttede at fastholde specialet til skovbrugsmaskinfører men der 

skal mere fokus på rekruttering til specialet. Samtidig kan man reklamere for AMU kurserne for 

maskinførere og markedsføring kan her ske via kompetencefonden for AMU.  

Det skal undersøges nærmere om der fortsat er behov for et selvstændigt biotop- og vildtplejerspeci-

ale og hvilke kompetencer der fremadrettet skal være i specialet.  

Udvalget besluttede at sekretariatet står for en mindre forundersøgelse af hvad elever der er uddan-

nede biotop- og vildtplejere er beskæftiget med i dag, antallet af nuværende praktikpladser og evt. 

nye praktikpladser. En evt. større analyse kan komme med under AUB 2023 midler.  

 

Orientering om AUB- aktiviteter 

Indstilling til 2022 puljen, herunder finansiering af Workgreen kampagne: Udvalget har afholdt 

møde over Teams om skolernes indstillinger, her blev det besluttet at stort set alle aktiviteter kan 

videreføres samt at skovuddannelsen bør med i Workgreen. Udvalget kan se en fordel i at skov- og 

naturteknikeruddannelsen inkorporeres på Workgreen platformen, så den bliver en synlig del af de 

grønne erhvervsuddannelser på lige fod med landbrugsuddannelsen og gartneruddannelsen. Optag 

på Workgreen vil betyde, at der skal optages virksomhedsprofiler og elevportrætter på to virksom-

heder. Disse videoer skal give et visuelt og virkelighedstro indblik i arbejdet og uddannelsen som 

skov- og naturtekniker. Workgreen henvender sig til både arbejdsgivere og kommende elever og 

kan også være med til at imødekomme skolernes ønske om en fælles markedsføring. 

2022 puljen forventes at blive brugt primært til Workgreen. Det betyder at skolerne ikke får nye 

midler før i 2023 puljen, men i forhold til skolernes tilbagemeldinger på igangsatte aktiviteter er det 

sekretariatets opfattelse at skolerne pt. har nok midler til lærepladsopsøgende arbejde til anvendelse 

i 2022.  Udvalget besluttede at 2022 midlerne kan anvendes til Workgreen og herunder fælles mar-

kedsføring.  

Sekretariatet har udviklet en fælles side på Teams, hvor skolerne kan registrere og dermed koordi-

nere deres lærepladsopsøgende arbejde. På Teams har sekretariatet også lagt oversigter op over alle-

rede godkendte virksomheder og det forventes, at det nu vil lykkedes at få kontakt til alle godkendte 

lærepladser. Sekretariatet orienterede om at der på landbrug er ved at blive udviklet en kommunika-

tionsapp om trivsel, oplæring mv., som efterfølgende vil kunne anvendes af alle skoler og uddannel-

ser og underbygge AUB aktiviteter omkring kvalitetssikring.  



Skills 2022 orientering: Skolerne og sekretariatet deltager i Skills i denne uge. Skov- og naturtekni-

ker vil være repræsenteret udenfor og der vil være stemningsbilleder fra hvert speciale og bl.a. en  

Orientering fra sekretariatet  

Fag med ministeriets forslag til målpinde om psykisk arbejdsmiljø: Sekretariatet har på baggrund af 

regeringsinitiativet om styrket undervisning i psykisk arbejdsmiljø indsat tre målpinde i faget Skov-

drift. Faget Skovdrift er fælles for alle specialer og indeholder i forvejen målpind omkring arbejds-

miljø.   

 

AMU 

Statistik:  AMU-kurser fordelt på kursusdeltager og årselever. Skovskolen oplyste at man i 2021 

endte på 17 årselever på trods af 0 aktivitet i første kvartal.  

 

   


