
Erklæring om oplæring dyrepasser 
Speciale - Forsøgsdyr  

Lærlingens navn:  
 
 

Startdato for oplæringsperiode: 
 

Slutdato for oplæringsperiode: 
 

Angiv oplæringsperiodens placering: 
Mellem grundforløb og 1. skoleperiode ______ 
Mellem 1. og 2. skoleperiode_______________ 
Mellem 2. og 3. skoleperiode_______________ 
Mellem 3. og 4. skoleperiode_______________ 

Virksomhedens navn: 
 

CVR-NR.: 
 

Tlf: 
 

E-mail:  
 

Navn på den oplæringsansvarlig i virksomheden: 
 

 

Erklæringen om oplæring skal afgives af den oplæringsansvarlige i virksomheden i samarbejde med 
lærlingen. 
Erklæringen om oplæring skal udfyldes ved oplæringsperiodens afslutning. 

I skemaet skal ét af de fire felter afkrydses for hver af målpindene i målet for oplæring:  

• Oplæring ikke påbegyndt – hvis lærlingen endnu ikke har arbejdet med arbejdsområdet/funktionen. 

• Oplæring i gang – hvis lærlingen har arbejdet med arbejdsområdet/funktionen, men endnu ikke har 

opnået målet fuldt ud som ved afslutning på uddannelsen. 

• Oplæringsmål opnået – hvis lærlingen har nået det beskrevne oplæringsmål for uddannelsen. 

• Oplæringsmål ikke muligt – hvis det ikke er muligt for virksomheden at tilbyde lærlingen. 

arbejdsområdet/funktionen. 

Oplæringsmål for de første oplæringsperioder (de første 2 år af uddannelsen) 

Mål for oplæring - 

Pasning håndtering og fodring af dyr: 
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Eleven kan udføre daglig fodring af dyr.  
 

    

Eleven kan tilberede og fremstille fodermidler til dyr.     

Eleven kan udføre almindelig soignering og pleje af dyr.     

Eleven kan foretage udrensning og rengøring af bure, 
akvarier og øvrige dyreanlæg. 

    

Eleven kan foretage velfærds- og sygdomsovervågning.     



Eleven kan foretage indfangning, flytning og mærkning af 
dyr. 
 

    

Eleven kan vedligeholde inventar, bure, indhegning m.m. 
i stalde og dyreanlæg. 
 

    

Eleven kan foretage adfærdsobservationer af dyr.     

Eleven kan betjene, indstille og vedligeholde almindeligt 
teknisk udstyr. 
 

    

Oplæringsmål  

Personlige færdigheder:  
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og 
kommunikationssituationer samt udvise fleksibilitet og 
ansvarlighed for det praktiske arbejde med hold af dyr. 
 

    

Eleven kan forstå egen rolle i virksomheden. 
 

    

 

Oplæringsmål for de sidste oplæringsperioder (efter de ca. første 2 år af uddannelsen) 

Oplæringsmål  

Pasning og fodring af forsøgsdyr: 
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Eleven kan udføre daglig fodring af forsøgsdyr. 
 

    

Eleven kan tilberede og fremstille fodermidler til 
forsøgsdyr. 
 

    

Eleven kan observere og registrere informationer vedr. 
dyrenes ernæringstilstand og sundhed. 
 

    

Eleven kan foretage velfærds- og sygdomsovervågning. 
 

    

Eleven kan vedligeholde inventar, bure m.m. i 
forsøgsdyrsstalde. 
 

    

Eleven kan udføre arbejdsopgaver i forbindelse med 
kønsbestemmelse, parring og fødselsovervågning. 
 

    

Eleven kan udføre normalt forekommende 
arbejdsopgaver i forbindelse med avl og reproduktion. 
 

    

Eleven kan betjene og vedligeholde almindeligt 
forekommende tekniske hjælpemidler og installationer. 
 

    

Eleven kan foretage adfærdsobservationer og medvirke 
ved udarbejdelse af adfærdsberigelsesplaner. 
 

    

 

  



Oplæringsmål  

Dyreforsøg: 
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Eleven kan udføre normalt forekommende 
arbejdsopgaver med observationer, identifikation og 
registrering af dyrene i forsøgsdyrsstalden. 
 

    

Eleven kan deltage i dyreforsøg, herunder relevante 
operations-, laboratorie- og injektionsteknikker. 
 

    

Eleven kan deltage i medicinering og smertebehandling 
af syge dyr og dyr i forsøg. 
 

    

Oplæringsmål 

Personlige færdigheder: 
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Eleven kan alene og/eller som del af team løse faglige 
problemer i relation til det praktiske arbejde med dyr. 
 

    

Eleven kan reflektere over egne arbejds- og 
læreprocesser og tage ansvar for styrkelse af egen 
læring. 
 

    

 

Vurderer virksomheden, at lærlingen har særlige behov med hensyn til den efterfølgende 

skoleundervisning eller oplæringen? 

JA  NEJ 

Hvis JA, anfør hvilke oplæringsmål og begrundelse her:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Dato: ____________________________________________________________________ 

Virksomhedens underskrift:  __________________________________________________ 

Lærlingens underskrift: _________________________________________________________ 

 

  


