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ResuméReferat 

møde i Landbrugsuddannelsesudvalget  

onsdag den 11. februar 2021 

(Teams-møde) 

 

 

Opfølgning og godkendelse af referat fra møde den 30. september 2020   

- Status Uddannelsesvision fra L&F og Danske Landbrugsskoler 

Der arbejdes pt. med 3 initiativer. 1. Faglig ajourføring af lærerstaben. Underviserne samles og de 5 

faglige sektorer fra L&F bidrager med nyeste viden på området. 2. Partnerskabet for udbud af PL-

deltid og AØ-deltid udvikles og konkretiseres. Skolerne skal hver især indsende ansøgning om del-

tagelse i 5-årigt forsøg. 3. Der er nedsat brugerpanel for AØ-uddannelsen med første møde 14. april 

2021.  

- Udarbejdelse af fællesdokument som redskab til dialog mellem skole, elev og praktikvirk-

somhed 

Undervisningsministeriet har netop igangsat arbejdet med forsøg med nyt beskrivelsessystem for 

uddannelsernes bekendtgørelser. I forlængelse heraf vil ministeriet bl.a. afholde workshop omkring 

beskrivelse af praktikmålene i uddannelsen. Formålet er at få praktikmålene gjort mere brugbare for 

praktikvirksomhederne.   

 

- Møde med lokale uddannelsesudvalg på landbrugsskoler 

På grund af corona-situationen er møde med lokale udvalg indtil videre udsat. 

 

- AMU-kursus: ”Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget” 

Sekretariatet har 21. oktober 2020 sendt mail til 354 landbrugsvirksomheder med en praktikplads-

godkendelse som udløber 1. halvår 2021. I mailen er der informeret om de nye krav til uddannelses-

/oplæringsansvarlige ved godkendelse af praktikvirksomheder efter 1. januar 2021 

 

Udvalget opfordrede til, at sekretariatet sender en tilsvarende mail til virksomheder, hvis godken-

delse udløber i 2. halvår 2021. 

 

Økologi i landbrugsuddannelsen, møder med ministeriet og evt. nye tiltag?  

Formændene for landbrugsuddannelsesudvalgt Lone Andersen og Thomas Møller samt Henning 

Gregersen har haft møder med Undervisningsministeriet omkring økologi i landbrugsuddannelsen 

på baggrund af henvendelse til ministeriet fra Den Økologiske Landbrugsskole Kalø, Økologisk 

Landsforening og økologisektionen i L&F.  

 

Kalø Landbrugsskole har til ministeriet fremsendt ønske om godkendelse til at gennemføre forsøg 

med udbud af et økologisk speciale i landbrugsuddannelsen.  

 

Det er aftalt med ministeriet, at Landbrugsuddannelsesudvalget inden for den nærmeste fremtid 

overvejer om der, med henblik på at få mere fokus på økologi og bæredygtighed, er behov for æn-

dringer i bekendtgørelsen for landbrugsuddannelsen eller evt. andre tiltag. Udvalget forventer øget 

politisk pres med hensyn til at få synliggjort økologi, bæredygtighed m.m. i uddannelsen.  

 

Udvalget har grundlæggende et fortsat ønske om at fastholde landbrugsuddannelsen som en bred 

uddannelse, der giver eleverne mulighed og forudsætninger for at varetage en bred vifte af jobfunk-

tioner i landbruget. Et ekstra speciale vil selvsagt øge specialiseringen og samtidig udfordre mange 

skoler med hensyn til holdstørrelser på de enkelte specialer.  
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Udvalget er opmærksom på, at der er en gruppe elever som umiddelbart ikke ønsker, at der i under-

visningen sættes fokus på bæredygtighed, økologi, biodiversitet m.m. - men det er faktorer som 

erhvervet skal ”levere på ” fremover. Skolerne oplever dog også, at eleverne ”udvikler sig” under 

uddannelsesforløbet og dermed ændrer holdning.  

 

Udvalget har ikke klarhed over i hvor høj grad og hvordan økologi, bæredygtighed m.m. er integre-

ret i undervisningen på skolerne samt om eleverne og arbejdsgiverne er tilfredse med den undervis-

ning de får omkring økologi, bæredygtighed m.m.  Før der kan træffes beslutninger om evt. ændrin-

ger af bekendtgørelsen med evt. nyt speciale eller andre tiltag er der derfor behov for at få undersøgt 

disse forhold nærmere. Der er ligeledes behov for at få defineret struktur, indhold m.m. for et evt. 

økologisk speciale. 

 

Sekretariatet udarbejder sammen med de 3 organisationer snarest muligt oplæg til undersøgelse, 

undersøgelsens omfang og metode, forventet ressourceforbrug og muligheder for fremskaffelse af 

de nødvendige ressourcer.    

 

Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar  

Der eksisterer pt. ikke tal for, hvor mange elever i erhvervsuddannelserne der på grundforløb 2 har 

indgået uddannelsesaftale efter henholdsvis 15 og 20 uger. Det er derfor ingen der ved om land-

brugsuddannelsen opfylder måltallet eller hvor langt landbrugsuddannelsen er fra at opfylde måltal-

let.  

 

Det vil blive afgørende for opfyldelsen af måltallene, at ministeriet løbende bliver i stand til at leve-

re opdaterede tal for, hvor mange uddannelsesaftaler der indgås efter henholdsvis 15 og 20 uger.   

 

Det er usikkert om de indgåede aftaler efter 15 uger skal have startdato ved indgåelsen af aftalen 

eller det er tilstrækkeligt at aftalen har startdato efter afslutningen af grundforløbet.  

 

Udvalget besluttede at sekretariatet sammen med de 3 organisationer snarest muligt udarbejder et 

udkast til strategi omkring mulige tiltag/aktiviteter som kan sikre, at måltallene for indgåede uddan-

nelsesaftaler løbende kan opfyldes og som kan sikre en tilstræbelsesværdig tilgang af elever til ud-

dannelsen. Aktiviteterne skal involvere organisationerne, skolerne og praktikvirksomhederne og 

kan, som nævnt i trepartsaftalen, omfatte nye opsøgende indsatser, strukturelle ændringer af uddan-

nelsen fx gennem fleksibilitetspulje, særlige regionale indsatser, tiltag vedr. rekruttering af elever, 

særlige indsats ved lokalt mismatch, tiltag til at nedbringe frafald, supplerende lærepladsopsøgende 

indsatser, samarbejdsaftaler med erhvervsskoler om løsning af ovenstående opgaver, analyser af 

lærepladssituationen lokalt, regionalt og nationalt, samarbejdsaftaler med andre faglige udvalg mv. 

Der kan i forlængelse heraf udarbejdes forslag til, hvem der skal udføre de foreslåede aktiviteter i 

strategien.   

 

Udkast til strategien kan samtidig omfatte forslag til, hvilke andre uddannelsers grundforløb der kan 

være adgangsgivende til landbrugsuddannelsens hovedforløb, evt. forslag til fastsættelse af ens 

overgangskrav på to eller flere uddannelser inklusivt landbrugsuddannelsen.  

 

Status evaluering af praktikken, undersøgelse med Survey Xact  

Der er ikke gennemført nye undersøgelser siden sidste møde. Undersøgelsen omfattede 102 elever 

på 1 hovedforløb, hvoraf 92 besvarede undersøgelsen.  

 

Sekretariatet har kontaktet 6 elever som deltog i undersøgelsen. Elever som ifølge svarene ikke har 

været tilfreds med praktikforløbet eller har anført særlig bemærkning. Deres utilfredshed skyldes 

især dårlig psykisk arbejdsmiljø, dårlig kommunikation og tone, utilfredshed med arbejdsopgaver 

og i et enkelt tilfælde var der også et lønspørgsmål.  
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Inden sekretariatet kontaktede eleverne, kontaktede sekretariatet skolen med henblik på at få sko-

lens viden/opfattelse af det aktuelle praktikforløb. Skolen har i et par tilfælde været opmærksom på 

problemer i elevernes praktikforløb. Sekretariatet har efterfølgende haft kontakt til 3 arbejdsgivere 

efter aftale med eleverne. Af forskellige årsager er det ikke alle elever der siger ok til, at sekretaria-

tet kontakter arbejdsgiver.  

 

De elever sekretariatet har henvendt sig til har været helt med på at uddybe de svar og bemærknin-

ger de har anført i svarskemaet. Arbejdsgiverne har reageret lidt forbeholdent i starten af samtalen, 

måske fordi de er uforberedte på henvendelsen, men i alle tilfælde er det endt med en udmærket 

drøftelse af de problemstillinger der kan være i forbindelse med det at have elever. Arbejdsgiverne 

har dog til en vis grad fastholdt, at det har været eleven som ikke har levet op til forventningerne, 

men erkender også, at der altid er noget de kan gøre bedre.  

 

Udvalget drøftede kort muligheden for at medtage flere spørgsmål i undersøgelsen og hermed spør-

ge mere ind til årsager til utilfredshed og hvad der er gjort for at løse evt. problemer. Under hensyn-

tagen til svarprocenten er det vigtigt forsat at holde antallet af spørgsmål på et passende niveau. 

Flere af elever har i spørgeskemaet anført særskilte bemærkninger i svarskemaet og dermed har de 

haft mulighed for at uddybe deres svar.    

 

De oplysninger skolerne får omkring praktikvirksomhederne i forbindelse med elevbesøg i praktik-

perioden, ved telefonhenvendelse til eleven eller efterfølgende i skoleforløbet kommer normalt ikke 

videre til udvalget eller sekretariatet. Skoler er meget påpasselige med ikke at komme i konflikt 

med praktikvirksomhederne fordi det kan medføre, at praktikvirksomhederne fremover fravælger at 

tilmelde elever til skolen. I øvrigt kan GDPR-regler forhindre særskilte registreringer af arbejdsgi-

vere omkring elevforhold. Oplysninger fra skoler omkring elevforhold til sekretariatet eller udvalget 

kan derfor med fordel ske via telefon m.m.  

 

Skolerne gennemfører løbende elevtilfredshedsundersøgelser. Undersøgelserne ligger på skolernes 

hjemmeside. Skolerne har et generelt ønske om at kunne indkalde læremestrene til en obligatorisk 

”lærermesterdag” med henblik på forventningsafstemning, drøfte praktikmål, møde vejledere m.m. 

 

Udkast til strategi omkring mulige tiltag/aktiviteter som kan sikre, at måltallene for indgåede ud-

dannelsesaftaler løbende kan opfyldes, kan evt. indbefatte arbejdsgang for samarbejdet mellem sko-

ler, sekretariatet og praktikværter.   

 

I forbindelse med drøftelserne blev det nævnt, at der har været problemer for ordblinde elever at få 

udleveret it-rygsækken.  

 

Sekretariatet planlægger ny Survey Xact undersøgelse inden for kort tid.  

 

Forsøg, nyt beskrivelsessystem bekendtgørelse, uddannelsesordning og lokal undervisnings-

plan 

Jordbrugets Uddannelser deltager med landbrugsuddannelsen i forsøg, med nyt beskrivelsessystem 

for bekendtgørelse og uddannelsesordning. Landbrugsskolen Sjælland har i efteråret 2020 deltaget 

med landbrugsuddannelsen i forsøg med lokal undervisningsplan.  

 

Forsøget omfatter alene beskrivelsessystemet, så afprøvningen består som udgangspunkt i at beskri-

ve den eksisterende uddannelses mål og prøver i det nye beskrivelsessystem. Landbrugsuddannel-

sesudvalget har til opgave forsøgsvis at udføre følgende ændringer i deres nuværende bekendtgørel-

se for landbrugsbekendtgørelsen: 

 

- Revidere § 3 i uddannelsesbekendtgørelsen, så de gældende mål for hhv. viden, færdigheder og 

kompetencer formuleres som kompetencemål for grundforløbet. 

- Revidere prøvereglerne (§ 6 eller 7) i overensstemmelse med beskrivelsen ovenfor.  
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- De faglige udvalg skal desuden deltage i evaluering af afprøvningen med STUK, herunder give 

en tilbagemelding om udvalgets erfaringer, der kan kvalificere skabelonen for bekendtgørelsen, 

den tilhørende vejledning og den videre proces med alle faglige udvalg.  

 

Forsøgsarbejdet med beskrivelsessystemet er startet og skal være færdig i starten af april 2021. Se-

nere på året indkalder ministeriet til møde og workshop omkring beskrivelse af praktikmålene. 

 

Orientering fra sekretariatet 

- Status for AMU, AMU-kursus naturpleje 

Der er nu godkendt 4 nye AMU-kurser for landmænd vedrørende naturforvaltning med græssende 

dyr.  

- Enkeltfag, produktion af grøntsager på friland tilkobles AMU 

Der er nu tilkoblet 7 nye AMU-fag vedrørende produktion af grøntsager på friland, så AMU-

godkendte landbrugsskoler nu har mulighed for at udbyde disse kurser.  

 

Punkt 11: Evt. – næste møde i udvalget  

Næste møde i udvalget planlægges i uge 14 2021.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


