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Info om møde med skoler vedr. optag på kvoten 

Der er afholdt møde mellem formandskabet, sekretariatet og uddannelsesledere vedr. optag på kvo-

ten. Der er en udfordring i forhold til, hvilke elever der optages på kvoten og på nogle grundforløbs-

skoler er det meget få eller ingen elever der kommer videre i uddannelsesaftale på hovedforløbet.  

På mødet gav nogle af skolerne udtryk for, at det kan være en udfordring at flytte eleverne til land-

brug, hvis ikke de vil det 100%. Flere skoler oplever samtidig udfordringer med udsatte unge, der i 

realiteten ikke er uddannelsesparate og måske ikke kan få en uddannelsesaftale. Skolerne gav på 

mødet udtryk for, at man ved optag på kvoten vil have fokus på især forsøgsdyr og hestemanager 

samtidig med at zoo nedtones.  

Hansenberg og RTS er gået i gang med at undersøge, hvilke elever der er går videre til hovedforlø-

bet. Det ser ud til, at der i gennemsnit går ca. et halvt år fra afsluttet grundforløb til eleverne kom-

mer videre på hovedforløbet, men der kan også gå flere år før eleverne kommer videre til hovedfor-

løbet. Skolerne har nu indsamlet overordnet info om de elever, der er påbegyndt hovedforløbet i 

2022 og man vil nu gå ud og tale med eleverne om deres situation.  

 

Oversigt over lærepladser og elever 

Sekretariatet har udarbejdet oversigt over virksomheder med en gældende praktikpladsgodkendelse 

og antal elevpladser. Oversigten kan med fordel anvendes af skolerne i forbindelse med det lære-

pladsopsøgende arbejde under AUB. Oversigten viser at der er mange ledige praktikpladser, da 

mange virksomheder har færre elever end de er godkendt til.  

Der godkendes flere virksomheder kun til et specifikt elevforhold og nogle gange kun i halv læretid, 

hvilket oftest skyldes at virksomheden ikke lever op til alle gældende retningslinjer i forhold til dy-

rehold.  

Udvalget drøftede udfordringen med virksomheder med få eller en enkelt dyregruppe på især 

zoospecialet. Der er mange steder, hvor eleverne bliver uddannelses snævert, det gælder også for 

akvarier og man kan ikke være sikker på, at elever kommer rundt til alle dyregrupper i en større 

zoo. Udvalget besluttede at praktikpladsgodkendelse og retningslinjer kommer på dagsordenen for 

næste møde, herunder hvad det betyder for den brede zoouddannelse og praktikmålene, når elever 

har praktik i ”nichevirksomheder”.   

 

AUB 2022 

Skolerne er så småt gået i gang med AUB for 2021 midlerne. Hansenberg har alle aktiviteter plan-

lagt og lærerne er nu ved at have tid til at gå i gang. RTS er i gang med aktiviteter og vil have fokus 

på andre brancher end zoo, samtidig bliver der nu ansat en ny praktikpladskonsulent.  

 

Nyt fra LUU 

Der kommer nu nye repræsentanter til de lokale uddannelsesudvalg, da det følger kommunalvalget.  


