
Referat af møde i uddannelsesudvalget for skovbrug den 19. januar 2022 hos HedeDanmark 

Odense. 

 

Status AUB 2021 ansøgning  

Sekretariatet vil koordinere det praktikpladsopsøgende arbejde på skolerne og udarbejde skemaer til 

afrapportering, oversigt over igangsatte aktiviteter, lister over virksomheder skolerne kan/skal be-

søge mv. Skemaerne er tænkt både som hjælp til skolerne i det opsøgende arbejde og ved senere af-

rapportering og som info til sekretariat og udvalg om udvikling i praktikpladssituationen og skoler-

nes aktiviteter under AUB.  Der er sendt kontrakt og oversigt over aktiviteter til skolerne. Skolerne 

bliver i kontrakten informeret om, at aktiviteter der fremmer tidligere indgåelse af uddannelsesafta-

ler i grundforløbet og dermed sikrer opfyldelsen af målsætningen for indgåelse af uddannelsesafta-

ler efter henholdsvis 15 og 20 uger har 1. prioritet. Af kontrakten fremgår desuden at aktiviteter, 

som sikrer kvaliteten i praktikuddannelsen også skal have høj prioritering. 

 

Aktivitetsoversigt 2021: Udvalget drøftede oversigten over aktiviteter. Af listen med aktiviteter 

fremgår, at der skal udvikles materiale med fælles info som skolerne kan bruge ved det praktik-

pladsopsøgende arbejde og som skulle være tilgængelig på eksempelvis en hjemmeside.  

Udvalget var enigt om, at generel info til praktikvirksomheder med fordel kan ligge på sekretaria-

tets hjemmeside. Sekretariatet vil gå i gang med en ændring af hjemmesiden, som b.la. har til for-

mål at gøre info til virksomheder tydeligere. Aktiviteter omkring markedsføring og optag af egnede 

elever på kvoten forventes at blive igangsat og styret af sekretariatet.  

Udvalget var enigt om, at der fortsat skal fokus på elever og lærepladser til skovbrugsmaskinfører 

specialet. Men samtidig må man se på evt. andet struktur på specialet, hvis ikke der kommer flere 

elever eller evt. muligheden for uddannelse via AMU.  Flere med erfaring inden for kørsel med gra-

vemaskiner mv. får interesse for kørsel med skovmaskiner og der er her tale om en anden mål-

gruppe end unge på EUD, som evt. med fordel kunne uddannes via AMU.  

Udvalget var enigt om, at det er vigtig at få igangsat besøg på bl.a. efterskoler med fokus på natur,  

 

Statistik til brug for AUB-indsatser.  

Lærepladssituationen/oversigt over godkendte virksomheder: Udvalget drøftede praktikpladssituati-

onen, hvor halvdelen af de godkendte virksomheder ikke har elever. Det bør undersøges, hvorfor 

der er så få praktikpladser i Nordjylland og samtidig fokus på, at få flere praktikpladser i Nordjyl-

land. Indfasningsprofil for skov- og naturtekniker: Skov- og naturteknikeruddannelsen står i mini-

steriets indfasningsprofil til i 2023, at skulle opnå målsætning om at 80% af eleverne skal have en 

aftale ved afslutning af Gf2. Baseline og udgangspunkt for målsætningen er ministeriets tal for var 

2019, hvor 60,3% havde af aftale, målsætningen for 2022 er 70,3%.  

 

AUB 2022 Ansøgning 

Proces for ansøgning 2022: Der er ansøgningsfrist for ny AUB-pulje 1. maj 2022. Sekretariatet vil 

spørge skolerne, om der er emner de vil prioritere i ny ansøgning. Dog vil sekretariatet gøre sko-

lerne opmærksom på, man først begynder at prioritere aktiviteter med andre formål end dem der 

fremgår af 2021 ansøgningen, når 80% målsætningen for 2023 er opnået. Skolernes forslag og 



prioriteringer til ny AUB-ansøgning kan efterfølgende drøftes i udvalget før en endelig ansøgning 

til AUB 1. maj.  

Forslag til specifikke aktiviteter til AUB-ansøgning 2022: Følgende som er blevet drøftet på dagens 

møde, vil have prioritet for udvalget: Markedsføring af uddannelsen med henblik på flere egnede 

elever, understøttelse af små virksomheder med hjælp til lokale annoncer, skabeloner til stillingsop-

slag mv. samt mere info og organisering på sekretariatets hjemmeside, herunder synliggørelse af 

igangværende kampagner.  

Speciale biotop- og vildplejer i fremtiden, analyse til udviklingsredegørelse 2023: Det blev på sidste 

møde besluttet, at der kan igangsættes en undersøgelse af kompetencebehovet i forbindelse med bi-

otop- og vildplejere i fremtiden. Udvalget drøftede udviklingstendenser generelt i uddannelsen, be-

hovet for kompetencer vedr. tilsyn med dyr samt specialet skovbrugsmaskinfører og evt. samlæs-

ning med andre specialer/fag. Udvalget besluttede at specialer og uddannelsens fremtidige sammen-

sætning kan blive punkt på næste møde.  

 

 


