
Erklæring om oplæring dyrepasser 
Speciale - Hestemanager  

 

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. 

Bemærk! Ridning er et obligatorisk kompetenceområde i hestemanageruddannelsen. Ridning og træning   
af heste skal derfor være en del af Lærlingens generelle arbejdsopgaver i praktikperioden.  

  



Mål for oplæring - 

Pasning og fordring af heste: 
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsm
ål ikke muligt  

Lærlingen kan udføre daglig pasning og håndtering af 
heste. 
 

    

Lærlingen kan observere og registrere informationer om 
hestes ernæringstilstand og sundhed. 
 

    

Lærlingen kan observere og deltage i behandlingen af 
almindelige sygdomme hos heste. 
 

    

Lærlingen kan foretage daglig fodring af heste 
 

    

Lærlingen kan udarbejde foderplaner 
 

    

Oplæringsmål  

Træning og ridning af heste:  
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan foretage træning af heste 
 

    

Lærlingen kan foretage longering og mønstring af heste 
 

    

Lærlingen kan medvirke ved tilridning af heste 
 

    

Lærlingen kan vejlede ryttere i grundlæggende 
håndtering og ridning af heste 
 

    

Lærlingen kan udføre grundridning og ridning på 
grundlæggende niveau inden for dressur LA niveau eller 
tilsvarende 

    

Oplæringsmål  

Management af hestehold: 
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan medvirke ved indretning, dimensionering 
og vedligeholdelse af hestestalde og folde. 
 

    

Lærlingen kan betjene, indstille og vedligeholde 
almindeligt teknisk udstyr i hestestalde 
 

    

Lærlingen kan vedligeholde sadel og seletøj samt andet 
relevant hesteudstyr. 
 

    

Lærlingen kan deltage i arbejdsopgaver inden for avl, 
reproduktion eller avlsplanlægning 
 

    

Oplæringsmål 

Personlige færdigheder: 
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring i 
gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

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

    

Lærlingen 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: _________________________________________________________ 

 

  


