
Erklæring om oplæring Skov- og naturtekniker 
Speciale Arborist  

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 

Mål for oplæring - 

Skovning og træfældning: 
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

oplæringsmål 
opnået 

oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan udføre træfældning. 
 

    

Lærlingen kan deltage i udvisning og tynding i bynær skov 
og park. 

    

Lærlingen kan deltage i oparbejdning af stormvæltede 
træer i by, over vej mv.  

    

Lærlingen kan foretage indtrækning af træer. 
 

    

Lærlingen kan foretage relevant afspærring. 
 

    

  



Oplæringsmål  

Erhvervsmæssig træklatring:  
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan udføre arbejdsopgaver som arborist ved 
brug af erhvervsmæssig træklatring. 
 

    

Lærlingen kan deltage i redning af tilskadekommen 
klatrer i obligatoriske redningsøvelser. 
 

    

Lærlingen kan foretage nedtagning af vanskelige træer. 
 
 

    

Lærlingen kan foretage nedfiring af effekter. 
 
 

    

Oplæringsmål  
Træpleje og beskæring: 

Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan planlægge og udføre træpleje. 
 
 

    

Lærlingen kan anvende forskellige beskæringsteknikker 
og -redskaber. 
 

    

Lærlingen kan foretage risikovurdering af træer. 
 
 

    

Lærlingen kan rådgive kunder om korrekt plantevalg 
samt etablering og pleje. 
 

    

Oplæringsmål  
Plantekendskab, arborist: 

Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan artsbestemme almindeligt 
forekommende træer og buske i forbindelse med 
træpleje. 

    

Lærlingen kan genkende almindelige nåletræer, 
løvtræer- og buske i både vinterstilstand og efter 
løvspring. 

    

Lærlingen kan anvende viden om træets opbygning, 
egenskaber og anvendelse i forskellige konstruktioner og 
produkter. 

    

Oplæringsmål 
Anvendelse og vedligehold af maskiner, arborist 
 

Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan betjene og vedligeholde motorsav til 
skovning af træ. 

    

Lærlingen kan anvende lift. 
 

    

Lærlingen kan anvende og vedligeholde maskiner der 
anvendes til træpleje, herunder flishugger og 
stødfræser. 

    

Lærlingen kan anvende almindeligt håndværktøj og 
værkstedsudstyr til mindre vedligeholdelsesopgaver 
eller konstruktioner. 

    

 



Oplæringsmål  

Formidling, arborist: 
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan gå i dialog med publikum og andre 
interessenter omkring formål med eget 
arbejde/arbejdsområder som arborist. 

    

Lærlingen kan informere om love og regler ved færdsel i 
skov og natur.  

    

Lærlingen kan formidle om emner med relevans for det 

pågældende skov- eller naturområde. 

    

Oplæringsmål  

Kommunikation og personlige færdigheder: 
 

Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan indgå i forskellige samarbejds- og 
kommunikationssituationer på arbejdspladsen. 

    

Lærlingen kan udvise fleksibilitet og ansvarlighed i 
forhold til eget praktisk arbejde. 

    

Lærlingen har forståelse for arbejdsprocesser og 
forskellige synspunkter i relation til det praktiske 
arbejde. 

    

Lærlingen kan udføre alle praktiske arbejdsopgaver på 
en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. 

    

 

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: _________________________________________________________ 

 

  


