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AUB 

Orientering om ERFA-møde med skolerne og oversigt over godkendte oplæringsvirksomheder:  

Der er afholdt ERFA-møde med lærepladsopsøgende medarbejdere på skolerne. På mødte blev det 

besluttet at få kontakt til alle allerede godkendte lærepladser, da en stor del af disse enten ikke har 

lærlinge eller har færre lærlinge end de er godkendt til. Sekretariatet har efterfølgende udarbejdet en 

liste over alle godkendte oplæringsvirksomheder opdelt efter specialer og region og med oversigt 

over hvilke skoler, der har ansvar for kontakt til de forskellige virksomheder.  

Der er fortsat udfordringer med kvoteoptaget hvor især grundforløbsskolerne giver udtryk for, at det 

primært kun er unge med interesse for zoo der søger optag på kvoten.  

Udvalget drøftede optag til kvoten, der skal gøres mere for rekruttering til forsøgsdyrsbranchen. Der 

er markedsføring i gang via ”Future Food”, hvor der er video med en forsøgsdyrselev fra grundfor-

løbet på JU. Videoen kan med fordel udvides med interviews mv. med branchen og oplysninger om 

arbejdet i forsøgsdyrsbranchen. Området kan også med fordel markedsføres i forhold til studenter.  

Udvalget besluttede, at man i AUB 2023 puljen kan afsætte midler til markedsføring af forsøgsdyrs-

specialet og den gode fortælling om arbejdet i forsøgsdyrsbranchen.  

 

Status på skolernes aktiviteter: Skolerne er i gang med aktiviteter for AUB 2021 midler, 2021 mid-

lerne skal afrapportere inden jul. Skolerne arbejder rimelig frit inden for de 3 hovedområder, lære-

pladser, søgning og kvalitet. Der har indtil nu været meget fokus på lærepladser både fra skolernes 

og udvalget side. Det kan overvejes om vi fortsat skal lede efter nye lærepladser, når der reelt 

mangler elever til uddannelsen. Man kan i stedet fokusere på kvalitet i søgning til uddannelsen og 

kvalitet på de allerede godkendte oplæringsvirksomheder.  

Vilvorde og Hansenberg er begge i gang med mange forskellige aktiviteter.  På Vilvorde går halv-

delen af midlerne til skolens nye virksomhedskonsulent og som gør et stort arbejde i forhold til at få 

eleverne i aftale. Hansenberg satser forsat på at få faglærerne mere med i AUB-aktiviteter.  

 

AUB-ansøgning 2022: 

Orientering om indstilling og fordeling af midler 2022 puljen: Jordbrugets Uddannelser har for 

2022 puljen søgt og fået midler til et fælles projekt under gartner, dyrepasser og skov- og naturtek-

niker, da de tre uddannelser overordnet har samme udfordringer. Sekretariatet har sendt mail til sko-

lerne, hvor det er oplyst, at når de har afrapporteret 2021 midlerne kan de få midler fra 2022 puljen 

og herunder hvad den enkelte skole kan forvente at få af midler fra 2022 puljen.  

Midlerne er fordelt ud fra et grundbeløb til de enkelte skoler og det resterede beløb er ud fra antal 

GF2 elever og elever på hovedforløbet. Hvis en skole mod forventning ikke prioriteret midlerne el-

ler ikke får dem anvendt inden for de godkendte aktiviteter skal de tilbagebetales.  

 

Opfølgning på zoo og hestemanager oversigter 

Oversigt over oplæringsvirksomheder på zoospecialet med godkendelse til specifik lærling:  

Udvalget besluttede på sidste møde at følge op på de specialiserede zoovirksomheder og hvad de 

specialiserede lærlinge er beskæftiget med efter endt uddannelse. Sekretariatet har lavet en oversigt 

over, hvor mange lærepladser godkendt under zoospecialet der er meget specialiserede og dermed 



kun godkendt til specifikke lærlinge. Udvalget drøftede udfordringen med godkendelse af virksom-

heder til lærlinge med særlige behov. Man bør ikke gå på kompromis med arbejdsopgavernes rele-

vans eller godkende steder med primært hobbydyr, fordi virksomheden begrunder det med at der er 

tale om en lærling med særlige behov. Den specifikke lærling skal være egnet til EUD alternativt 

kan der henvises til EGU.  

Sekretariatet har lavet en oversigt over ophævede aftaler, oversigten viser ophævede aftaler fra 2016 

og frem. Udvalget drøftede oversigten, hvor nogle virksomheder skiller sig ud med mange ophæ-

vede aftaler. Udvalget besluttede, at der på udvalgsmøder fremadrettet skal være en liste over evt.  

Udviklingsredegørelse 2023 

Ministeriet har ændret på skabelonen for udviklingsredegørelse, så der i år skal indsendes to redegø-

relser. Den ”almindelige” som overordnet omhandler ændringer til uddannelsen og som fremover 

kun er et krav hvert 3 år samt en redegørelse for fagligt udvalgs godkendelse af oplæringsvirksom-

heder, som sandsynligvis bliver en årlig redegørelse.Sekretariatet udarbejder forslag til svar på de to 

redegørelser, som sendes til orientering i udvalget. Sekretariatet undersøger samtidig om beskæfti-

gelsesfrekvens kan vises på specialeniveau og oplyser i redegørelsen at udvalget på sigt vil se nær-

mere på dyrehandlerspecialet. Frist for indsendelse af redegørelserne til ministeriet er 14. oktober. 

Orientering fra sekretariatet 

Udvalget drøftede de forskellige statistikker. Der er godkendt 22 oplæringsvirksomheder siden 

sidst, hvoraf de fleste er på speciale hestemanager. Der er pr. 1 juni 2022 161 igangværende uddan-

nelsesaftaler, hvilket er en svag stigning i forhold til samme tid sidste år.  

 


