
 

VEND… 

Erklæring om oplæring 
Landbrugsassistent 

  
 
Der skal udstedes en erklæring om oplæring ved afslutningen af en oplæringsperiode forud for en skolepe-
riode og ved afslutning af uddannelsen. Erklæringen om oplæring udstedes til lærlingen med kopi til skolen. 
 
 
Udfyldes af arbejdsgiveren: 

Lærlingens navn:       Cpr.nr.:       

Adresse:       

Postnr. og by:       

 
 
Har været fuldtidsansat i følgende oplæringsperiode: (skal udfyldes) 

fra:        til:       i alt:       måneder 

 

Arbejdsgivers navn:       CVR-nr.:       

Tlf. :         e-mail:       

 
 

Trin 1 (2 år) Trin 2 (1 år og 5-11 måneder) 

 
Overordnet mål 
Lærlingen skal gennem skoleundervisning og oplæring opnå viden og færdigheder indenfor husdyrproduktion 

og husdyravl med produktion af mælk, kød og æg og andre animalske produkter. 
 
Mål for oplæring 
Der er følgende oplæringsmål for uddannelsen afhængig af, hvor langt lærlingen er nået i uddannelsen. Afkryds 
i hvilken grad, de enkelte mål for oplæringen er opnået i ovennævnte periode. 
 

 Mål for oplæring 

Har lærlingen været 
beskæftiget med  
arbejdsopgaver 
inden for oplæ-

ringsmålet? 

Hvis Ja, er målet 
opnået? 

Er der behov for 
efterfølgende skole-
undervisning eller 

oplæring? 

Ja Nej Ja Delvist Nej Ja Nej 
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Husdyr 

Lærlingen kan efter instruktion udføre 
almindelige arbejdsopgaver ved hold af 
husdyr  

       

Lærlingen med kan reagere på unormal 
adfærd og tage hensyn til dyrevelfærd. 

       

Lærlingen kan efter instruktion forestå den 
praktiske fodring. 

       

Lærlingen kan efter instruktion bedømme 
fodermidlernes kvalitet og sikre en for-
målstjenlig opbevaring. 

       

Lærlingen kan efter instruktion forestå 
blanding af fodermidler og følge en foder-
plan. 

       

Lærlingen kan efter instruktion genkende 
de almindeligste sygdomstegn hos husdyr 
og reagere på disse. 

       

Lærlingen kan efter instruktion foretage        



 Mål for oplæring 

Har lærlingen været 
beskæftiget med  
arbejdsopgaver 
inden for oplæ-

ringsmålet? 

Hvis Ja, er målet 
opnået? 

Er der behov for 
efterfølgende skole-
undervisning eller 

oplæring? 

Ja Nej Ja Delvist Nej Ja Nej 

nødvendige handlinger ved brunst og re-
produktionsforløb. 
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Maskiner og teknik 

Lærlingen kan anvende almindelige ud-
valgte maskiner og redskaber. 

       

Lærlingen kan betjene og vedligeholde 
almindelige udvalgte maskiner og tekniske 
installationer. 

       

Lærlingen kan foretage almindelig vedli-
geholdelse. 

       

Plantedyrkning  

Lærlingen kan udføre almindeligt fore-
kommende praktiske arbejdsopgaver i 
forbindelse med planteavl. 

       

Lærlingen kan forestå pleje og tilsyn med 
afgrøder. 

       

Lærlingen kan forestå høst af en eller flere 
afgrøder. 

       

Lærlingen kan efter instruks håndtere ke-
mikalier. 

       

Personlige færdigheder  

Lærlingen kan fungere i forskellige samar-
bejds- og kommunikationssituationer med 
andre elever, medarbejdere eller foresatte. 

       

Lærlingen kan modtage og videregive en 
besked og udføre beskrevne arbejdsopga-
ver. 

       

Lærlingen kan vurdere og prioritere mel-
lem flere forskellige arbejdsopgaver. 

       

 
 
Uddybning af eventuelle behov for efterfølgende skoleundervisning eller oplæring i virksomhed: 
 

 
      

 
      

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
             

Dato  Virksomhedens underskrift/stempel 
 


