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Landbrugsassistent, trin 1, LUP, del 1
Indholdsbeskrivelser for fag, emner og projekter på hovedforløbet
Link til Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen

Del 1. Indholdsbeskrivelse og dynamisk LUP
Der tages forbehold for ændringer i indholdsbeskrivelserne, fordi der helt grundlæggende tages
udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger, kompetencer og behov for at sikre faglig trivsel og
dermed progression i elevernes læring. Ligesom vi samarbejder med den danske natur med skiftende
årstider og levende dyr, som ikke altid følger en undervisningsplan. LUP med indholdsbeskrivelser
betragtes som dynamiske værktøjer og der skal forventes ændringer løbende. Indholdsbeskrivelser er
udarbejdet af lærerteamet på 1 HF.

Tema: Landbrugsproduktion
Består af et projekt og 4 kurser som afsluttes med en individuel aflevering, som går på tværs af projekt og
de 4 kurser.

Projekt
Kursus
PLANTER

"Praktikmappe"

Kursus SVIN

Kursus KVÆG

Kursus TEKNIK

Afsluttende
tværfaglig opgave for
Landbrugsproduktion

Matematik F

Projekt: Praktikmappe-Opsamling af teori og vidensdeling
1 HF opstarter med et praktikmappeprojekt. Formålet med projektet er at eleverne træner vidensdeling og
genbesøger den teori, de har med fra grundforløbet. Her bygges der bro mellem praktikken og skolen. Helt
konkret udleveres der en praktikmappe til eleverne inden praktikkens opstart, og denne mappe
medbringes på skolen efter endt praktik på 1 HF. Mappen indeholder nogle bestemte opgaver til eleven,
som er tilpasset praktikstedet og praktikstedets produktion. Projekt tager udgangspunkt i deres erfaringer
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fra praktikken, og i mappen har de noteret de oplysninger, som de skal bruge til erfaringsudveksling på
skolen.
På skolen inddeles eleverne i grupper, hvor de deler erfaringer og viden fra deres praktik med fokus på en
grundig beskrivelse af ejendommen, arbejdsinstruktioner, ansvar, omgangstone, socialt samvær mm.
Som afslutning på projektet kan eleverne vælge imellem tre digitale fremvisningsformer;
1) De kan udarbejde et diasshow (PowerPoint eller Prezi), hvor de uddyber emner fra praktikmappen.
2) De kan udarbejde og præsentere en lille film, hvor de uddyber emner fra praktikmappen.
3) De kan udarbejde og præsentere en hjemmelavet hjemmeside, hvor de uddyber emner fra
praktikken.
Hele gruppen samarbejder om fremstillingen og fremvisning for lærer og hold.

4 kurser: Planter, Kvæg, Svin og Teknik
Efter praktikmappeprojektet gennemgår eleverne 4 kurser i henholdsvis; Planter, Kvæg, Svin og Teknik.
Indholdet i disse kurser er fagteori og bygger på målpindene fra uddannelsesordningen.

Planter
På kurset Planter undervises der fx i planteetablering, vækststadier, BBCH skala, husdyrsgødning, sortsinfo
og markbalance her inddrages også matematik og plantebiologi. Planteundervisningen er dialogbaseret
undervisning som kombineres med tavleundervisning. I undervisningen anvendes også skolens marker og
planter. Der indgår mange markvandringer med indsamling af planter. Disse planter danner udgangspunkt
for den fagteori, som elevernes præsenteres for i de bøger som anvendes i faget. Vi anvender bøgerne;
Gødningslære samt Korn, Raps og Bælgsæd udgivet af Seges.

Kvæg
På kurset Kvæg undervises i foderets næringsstofindhold og omsætning via dias og læreroplæg. Herefter
udarbejder eleverne en opgave i foder og næringsstoffer, som udleveres af læreren. Formålet med opgaven
er, at eleverne kan forklare næringsstoffernes omsætning i koen og forstår den mikrobielle proteinsyntese
samt AAT, PBV og urea. Herfra arbejder vi tværfagligt med faget Matematik F under problemformuleringen;
hvordan man beregner sin foderbeholdning, hvor meget foder skal der anvendes i besætningen og hvor
mange ha skal tilsås, for at opnå foder nok til besætningen? Den tværfaglige opgave er individuel, og
eleverne skal tage udgangspunkt i data fra deres praktiksted.
Eleverne fordeles i grupper, hvor de hver især skal arbejde med ensileringsprocessen og grovfoder.
Herefter arbejdes der kooperativt og der køres ekspert karrusel med fokus på udtagning af grovfoder og
udfodring af grovfoder. Efterfølgende undervises eleverne i avlsprincipper, adfærd og velfærd, lov om hold
af kvæg, smitsomme sygdomme og hygiejne. Der anvendes forskellige materialer som fx film, Kahoot og
Socrative.

Svin
Kurset svin indledes med dialog ud fra en PP, hvor eleverne præsenteres for en række spørgsmål, som fx:
Hvad er en sund gris? Herefter gennemgås SPF-systemet, det gennemgås, skrives og forklares ved tavlen.
Herefter tildeles eleverne en opgave i Ekstern og Intern smittebeskyttelse. Undervejs i opgaveløsningen
tilbydes eleverne feed-up og efterfølgende modtager de feedback. Eleverne introduceres til ekspert
karrusellen igen, og grupperne er sammensat ud fra faglighed, således der er svage, middel og stærke
elever i alle grupper. Grupperne trækker hver især 2 sygdomme, som der arbejdes med. Herefter arbejdes
der med hygiejne via fup eller fakta quiz. Der arbejdes med svinets naturlige adfærd og velfærd i stalden, og
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det afrundes med øvelser med vendekort. Herefter arbejdes der videre med adfærd i gruppearbejde og
arbejdet fremlægges for holdet. Eleverne skal introduceres til racerne, avlspyramiden og avlsprincipperne i
DanBreed, læreren gennemgår PP om avlssystemet, og det afsluttes med en med en avlsopgave som
afleveres på LMS.
Næste emne er Reproduktion og der anvendes filmklip fra Hatting i introduktionen til dette emne. Der er
fokus på adfærden før, under og efter faring, også her anvendes der filmklip- til at kigge nærmere på
adfærden. Emnet afsluttes med en opgaven; Reproduktion. Der gives individuelt feedback på denne
opgave.
Efter emnet Reproduktion arbejdes der med foderbegreber og råvarer. Det indledes med et Fup eller Fakta
PP, hvor eleverne skal gætte om det er Fup eller Fakta- de rigtige informationer gives løbende i øvelsen.
Eleverne slippes løs med opgaven Råvareindhold i 3 blandinger og opgaven evalueres i fællesskab ved
tavlen. Det sidste emne i Svin er Produktionsrapport og nøgletal, hvor produktionsrapporten bliver
gennemgået, og der arbejdes med vurdering af nøgletal ift. Landsgennemsnittet.

Teknik
I Teknik arbejdes der med fire emner:
1. Færdselslov og arbejdssikkerhed
2. Maskinvedligehold
3. Fodringsteknik
4. Ventilation
Det første emne færdselslov og arbejdssikkerhed skal sikre, at eleverne kender til færdselsloven og regler
for transport af gods og dyr. Undervisningen er overvejende teoretisk med praktiske øvelser i godstransport
(fastsurring). Det andet emne maskinvedligehold afvikles vha. praktiske øvelser i maskinvedligehold i
maskinhallen. Her skal eleverne b.la. vise, at de forstår marksprøjtens opbygning, og hvordan den skal
vedligeholdes. Ved fodringsteknik skal eleverne lære, hvordan man formaler korn og blander foder
(vådfoder, tørfoder og grovfoder). De undervises også i udfordring af tørfoder og vådfoder, og de afslutter
med en praktisk opgave. I emnet Ventilation undervises der i dyrenes behov for ventilation og optimale
temperaturer i forskellige staldafsnit. Forholdet mellem inde- og ude temperaturer samt sommer og
vinterventilation problematiseres og diskuteres of afsluttes med praktisk undervisning i, hvordan det skal
håndteres. Udfordringer ved træk samt sikkerhedsforanstaltninger ved ventilationssvigt gennemgås ved
tavlen i klassen.

Afsluttende tværfaglig opgave for Landbrugsproduktion
Faget Landbrugsproduktion afsluttes med en tværfaglig opgave, hvor eleven skal opnå forståelse for
sammenhængen mellem kurser og projekt. Opgaven tager udgangspunkt i en landejendom med planteavl
og et husdyrshold enten kvæg eller svin. Eleverne er inddelt i grupper og de har 18 lektioner til at læse
opgaven. Deres produkt er en video eller en screencast. Der indgår driftbesøg, praktiske observationer,
nøgletal, foderplan, gyllesystem, vurdering af marker og meget mere i opgaven. Til sidst fremlægges film
eller screencast for lærer.

Matematik F
I faget Matematik F behandles matematik på F-niveau jf. bekendtgørelsen. I praksis måler og vejer vi korn
og foder mv., og der arbejdes med baggrund i læringsstile. Dvs. vi forholder os til, om eleverne har en
impulsiv eller analytisk tilgang til matematikken, og vi stiller ind på deres stærkeste læringsstil (auditiv,
visuel, taktil eller kinæstetisk), når nyt stof skal indlæres. Vi ser en overvægt af taktile og kinæstetiske
elever i matematik, hvorfor vi ofte må gå i maskinhallen eller ud af klasserummet og have matematikken i
hænderne, for at ny læring kan optages. Det er derfor ikke udsædvanligt, at eleverne arbejder med fysiske
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klodser, målebånd og vægte i matematikundervisningen, når vi fx beskæftiger os med brøker, areal,
rumfang og måleenheder til foder.
Vi arbejder med beregninger, som fx regningsarternes hierarki, procent, og gennemsnit anvendes som
grundviden i delprøve 1. Derudover arbejdes der tværfagligt med faget Landbrugsproduktion, her er
indholdet fagregninger i Teknik, Planter, Kvæg og Svin. Derudover producerer eleverne selv åbne opgaver
til hinanden fx i form af Kahoot eller geometrispil. I praksis anvender vi ”Matematik i Landbruget” udgivet
af Seges samt diverse læringsportaler i matematik. I matematik anvender vi vores materialer til
differentiering. Bogen vi anvender differentiere i 3 niveauer, ligesom der på læringsportalerne er mulighed
for at niveauinddele. Bredden i bogen og de digitale læringsportaler samt den praktiske ”hands on” tilgang i
undervisningen gør det lettere at tage udgangspunkt i elevens faglige niveau, og rykke dem videre op på Fniveau.

Fag: Bæredygtighed 1
Bærdygtighedsundervisningens indhold og emner består af:
• Produktion af energi
• Varme og energikilder brugt i landbruget
• Metoder hvorpå man kan spare på energi i landbrugsproduktionen
• Brændsel- og brændstoføkonomi
I undervisningen skal eleven konstant forholde sig til overstående emner i relation til sit praktiksted, på den
måde kobles teori og praksis sammen, og der bygges endnu engang bro mellem skole og praktiksted.
Bæredygtighedsundervisningen:

Ved kursets begyndelse oprettes en individuel portefølje i kursist fælles dokumenter på skolens platform
LMS. Her opbevarer eleven alle opgavebesvarelser i løbet af kurset samt egne noter, kort sagt alt
dokumentation.
I bæredygtighedsundervisningen anvender vi bogen ”Bæredygtighed i landbruget”, ser 5 film om
bæredygtighed i relation til landbruget og eleverne arbejder både individuelt og i grupper. Faget kickstartes
med en individuel opgave, som tager udgangspunkt i elevens praktiksted og dennes energigrundlag samt
brændstoføkonomi. Med baggrund i elevernes individuelle opgaver indledes en diskussion på holdet:
Producerer landbruget bæredygtigt i dag? Herefter udarbejder eleverne energiplaner over deres
praktiksteder, der skal b.la. udarbejdes datablad over energiforbrug og på hvor store mængder af energi
der bruges pr. arbejdstime pr. dag og årligt. Der anføres også om der benyttes olie eller el. Derudover
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udarbejdes et budget over økonomien ved indkøb af olie og el på udvalgte emner fx traktor, stuehus eller
privat bil. Når eleverne er færdige med deres beregninger inddeles en ny klassediskussion: Vil du som
landmand arbejde med en bæredygtig fødevareproduktion? Eleverne diskuterer, og skal komme med
faglige begrundelser for deres svar. Herefter skal eleverne finde arbejdsmetoder eller omlægninger af
produktionen på deres praktiksted efter bæredygtighedsprincippet. De skal b.la. forholde sig til, om der er
affald eller biprodukter, der kan undgås, genbruges -eller om der er produkter eller biprodukter, der kan
sælges videre.
Efter denne indføring i bæredygtighed, tager vi på ekskursion til Høng varmeværk, her informeres vi om
varmeværkets opbygning og bæredygtighedsstrategi. Tilbage på skolen igen skal eleverne arbejde med to
cases:
1. Der skal etableres et af følgende anlæg på dit praktiksted, og du skal nu vide alt om anlægget, så du
kan være fortaler for, at det bliver sat op på dit praktiksted: Biogas-Vindmølle-Vandmølle-Halmfyr
Jordvarme-Solenergi eller Gyllekøling.
2. Jeres privatbil skal udskiftes, og du skal tage stilling til, hvad der skal være dens nye drivmiddel.
Sammenlign følgende energiformer og find for og imod. Metanol-HydrogenbrændselscellerEthanol-Mikroturbiner-Solceller eller El.
Afslutningsvis skal eleverne arbejde i grupper, og tage stilling til fremtiden for bæredygtighed, og hvilke
tiltag der vil komme inden for de næste 10 til 20 år. Grupperne fremlægger skiftevis deres tanker for
hinanden.
Feedback gives løbende og på følgende måde:

Individuelt arbejde
Ved de to individuelle opgaver i begyndelsen af forløbet arbejdes der med feedback med fokus på proces.

FØR
opgaveløsningen
Hvad vil jeg gerne
lære via denne
opgave?

UNDER
opgaveløsningen
Hvordan klarer jeg
mig i forhold til det
jeg gerne vil lære?

EFTER
opgaveløsningen
Hvad skal jeg have
fokus på
fremadrettet?

Før opgaven påbegyndes, taler lærer og elev om, hvad elevens forventninger er til sig selv i forhold til
opgaven. Hvad vil jeg gerne opnå, hvad vil jeg gerne lære? Herefter begynder eleven sin opgaveløsning, når
eleven er langt i sin opgaveløsning, mødes lærer og elev igen i samtale over opgaven. Læreren giver udtryk
for, hvordan eleven klarer sig i sin læreproces i forhold til de mål, som eleven har sat, og de krav som
opgaven stiller. Eleven har her mulighed for at italesætte sine udfordringer med opgaven, og læreren har
ligeledes mulighed støtte og vejlede eleven i arbejdet med disse udfordringer. Efter opgaven er afleveret,
mødes lærer og elev igen. Her er der igen fokus på elevens læreproces, og læreren fortæller om opgavens
niveau, og hvad eleven med fordel kan have fokus på til næste opgave. Eleven skal afslutningsvis selv tage
stilling til: ”Hvad skal jeg have fokus på fremadrettet?” For igen at have fokus på egen læreproces.
I arbejdet med de to cases om oprettelse af nyt anlæg på praktiksted samt nyt brændstof til bil, modtager
eleven en karakter efter skalaen.
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Evaluering af besøg på Varmeværk
Efter besøget får eleverne udleveret et spørgeskema, som de skal besvare som forberedelse til den
mundtlige evaluering på kurset. Herefter behandles spørgeskemaet i plenum, ligesom der er muligt for
eleverne at give udtryk for holdninger vedr. besøget, som ikke blev behandlet i spørgeskemaet.

Gruppearbejde
Afslutningsvis skal eleverne arbejde i grupper, og tage stilling til fremtiden for bæredygtighed, og hvilke
tiltag der vil komme inden for de næste 10 til 20 år. I dette gruppearbejde indgår elev- til elev-feedback. I
gruppens arbejde med at tage stilling til hvilke tiltag, som de ser komme inden for de næste 10-20 år, skal
der opnås en vis grad af enighed og kompromis i gruppen. Denne enighed og kompromis i gruppen opstår
igennem elev- til elev-feedback på den læreproces og faglige vurdering, som hvert gruppemedlem kommer
med. Denne feedbackøvelse forbereder eleverne på et arbejdsmarked, hvor de forventes at kunne indgå i
kollegiale feedbackprocesser, hvor de skal kunne observere hinandens læreproces og faglige vurdering,
samt tale om et fagligt mål med egne ord. Når gruppen er nået til enighed om fremtidens tiltag, skal disse
tanker fremlægges for holdets øvrige grupper og visa versa.

Bedømmelsesgrundlag
Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens portefølje for kurset ”Bæredygtighed”, samt elevens
mundtlige bidrag til undervisningen.
Bedømmelseskriterier:
I kurset ”Bæredygtighed” foretages der en helhedsvurdering i bedømmelsen af elevens individuelle
portefølje samt elevens mundtlige arbejde. Der lægges der vægt på opfyldelse af mål fra
uddannelsesordning omsat til konkrete læringsmål. Se del 2.
Væsentlige mangler
Kurset er ikke bestået, hvis eleven ikke i minimal grad kan:
Tilegne sig viden om biogas anlæg samt vind energi og sol energi. Eleven kan nævne begreber som wh, kWh
og MWh. Derudover skal eleven kunne redegøre for forskellige former for biobrændstof.
Eleven skal kunne beskrive forskellige former for varme-energikilder i landebruget, og eleven skal kunne
definere, hvad de forskellige energikilder anvendes til. Endelig skal eleven genkende de forskellige
brændværdier.
Eleven skal kunne identificere metoder til at spare på energi i landbruget. De skal have fokus på udskiftning
af lyskilder, samt kunne nævne de mest energi effektive varme løsninger. Desuden skal eleven kunne
redegøre for de mest energi effektive mælke kølingsløsninger, eller kunne redegøre for diesel besparelser
fx i forbindelse med dæktryk og reduceret jordbearbejdning.
Uvæsentlige mangler
Kurset er bestået, hvis eleven i acceptabel grad kan:
Tilegne sig viden om biogas anlæg samt vind energi og sol energi. Eleven kan nævne begreber som wh, kWh
og MWh. Derudover skal eleven kunne redegøre for forskellige former for biobrændstof.
Eleven skal kunne beskrive forskellige former for varme-energikilder i landebruget, og eleven skal kunne
definere, hvad de forskellige energikilder anvendes til. Endelig skal eleven genkende de forskellige
brændværdier.
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Eleven skal kunne identificere metoder til at spare på energi i landbruget. De skal have fokus på udskiftning
af lyskilder, samt kunne nævne de mest energi effektive varme løsninger. Desuden skal eleven kunne
redegøre for de mest energi effektive mælke kølingsløsninger, eller kunne redegøre for diesel besparelser
fx i forbindelse med dæktryk og reduceret jordbearbejdning.

Certifikatfag: Plantebeskyttelse 1
Certifikatundervisning (Under udarbejdelse grundet nye krav til certifikatgennemførsel)

Grundfag: Biologi E
Biologi E indledes med kort repetition af kendt stof fra Biologi F. Emnerne som er blevet gennemgået på
GF2 – bliver repeteret via Power Point og Kahoot – samt mindre individuelle- og gruppeopgaver. Der
arbejdes med udgangspunkt i bøgerne ”Biologi” og ”Landbrugets kulturplanter” fra forlaget Seges.
Eleverne udarbejder følgende dokumentation i faget:







Opgave1a: Emneopgave om kulturplantes opbygning og funktion
Opgave 1b: Emneopgave om dyrearts opbygning og funktion
Opgave 2a: PowerPoint om kulturplantes opbygning og funktion + bilag på 2 sider
Opgave 2b: PowerPoint om dyrearts opbygning og funktion + bilag på 2 sider
Opgave 3: Skriftlig opgave om Mikroorganismer (afleveres individuelt!)
Opgave 4: Emneopgave om valgfrit emne - der skal tages udgangspunkt i hvad man har arbejdet
med i praktikperioden!

For at gennemføre Biologi E- skal hver elev aflevere 2 afgrænsede skriftlige opgaver (f.eks. opgave 2b og
opgave 3) og - Hver elev skal aflevere 2 ”Emneopgaver”. (f.eks. opgave 1b og opgave 4).
I undervisningen udarbejdes disse opgaver med støtte og vejledning fra læreren. Sideløbende med disse
opgaver arbejdes der med biologiske forsøg med bakterier og svampe.

Kursusfag: Dyrehold
Faget er opdelt i Kvæg og Svin således, at eleverne har mulighed for at arbejde interesseorienteret. Efter en
præsentation af opdelingen i Kvæg og Svin + indhold, vælger eleverne baseret på interesse, om de ønsker
at fordybe sig i Kvæg eller Svin, herefter begyndes undervisningen. På Kvægholdet anvendes bogen
”Malkekvæg” fra Seges og på Svineholdet anvendes bogen ”Svineproduktion” fra Seges. Derudover
anvendes relevante hjemmesider koblet til erhvervet.
Fagindholdet på de to hold fordeler sig således:
SVIN
Ekskursion: Ornestation, Svineavler i Kalundborg
Økologisk svineproduktion, Slagteri i Horsens
Emner i undervisningen:
o Sundhed
o Reproduktion
o Avl
o Produktionsformer
o Staldsystemer
o Pattegriseliv-Kampagne Seges

KVÆG
Ekskursion: Tyrestation, Kvægavler i Kalundborg,
Økologisk malkeproduktion, Økologisk
kødproduktion
Emner i undervisningen:
o Avl
o Eksteriørbedømmelse
o Reproduktion
o Adfærd/velfærd/Egenkontrol
o Produktionssystemer og krav
o Besætningsanalyse
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o
o

Svinets adfærd og velfærd
Miljømæssig forhold

o
o
o

Foder+DLBR
Bedriftsanalyse
Økonomi og afsætning

Undervisningen på de to hold tager udgangspunkt i teori, som følges op med en ekskursion, hvor eleverne
har mulighed for at se teorien afviklet i praksis. Det kan fx være et gårdbesøg, hvor der analyseres på
dyreadfærd, samt staldindretning sat i forhold til lov og anbefalinger på området. Det også være et
slagteribesøg, hvor vi ser hele processen og diskuterer afsætning. Arbejdsformerne varierer på holdene,
men når indholdet i de forskellige emner behandles, arbejdes der både i gruppearbejde og individuelt,
ligesom der veksles mellem lærerpræsentationer og elevfremlæggelser. Det er centralt at teori og praksis
kobles og efterbehandles i hvert emne, og at emnerne afrundes, og at læringsmål evalueres, således den
enkelte elev opdager, hvad de har forstået, og hvad de endnu ikke kan forstå, så de har mulighed for at få
hjælp og støtte. Opgavetyperne varierer meget og indeholder; ”Læs og forstå”, quizzer, færdiggørelse af
sætninger, som læreren har formuleret, multiple choice, cases som skriftligt produkt eller som film.
Derudover arbejdes der også i opgaver, der anvender PP, screen-cast, regneark, QR-koder, flipped
classroom, padlets mm.

Nyt emne og
læringsmål
præsenteres

Afrundning af
emne, feedback
på opgaver eller
fremlæggelser
Evaluering af
læringsmål

Kobling af teori og
praksis gennem
forskellige
opgavetyper og
evt. gæstetaler

teori om emnet
(læreroplæg,
gruppearbejde og
individuelt
arbejde

Ekskursion i
relation til emnet

Kursusfag: Grundlæggende Økonomi
I faget Grundlæggende Økonomi anvendes bogen “Grundlæggende Økonomi” fra SEGES Forlag.
Der undervises i følgende emner:






Styr på din økonomi
Opsparing i pengeinstitutter samt renteberegning
Forrentning og tilbagediskontering
Opsparing i værdipapirer, obligationer og aktier
Lånemuligheder, låneudtryk og serielån
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Annuitetslån, ÅOP, stående lån og sammenligning af lån.
Personlig skat, direkte og indirekte skat samt skatteberegning
Bogføring, kasseregistrering, kontoplan og fra kassebog til regnskab
Resultatopgørelse
Balance og dækningsbidrag.

Faget omfatter altså undervisning i grundlæggende økonomi, hvor eleven fx lærer at udarbejde et
personligt budget i Excel. Arbejdsformen er vekslende med emneoplæg fra lærer, arbejde med skriftlige
opgaver både i grupper og individuelt. Ligeledes har eleverne også fremlæggelser for klassen, hvor bugetter
diskuteres og problematiseres.

Fag: Mark Teknik
Eksempler på konkrete læringsaktiviteter – hvad gør vi i praksis:
• Gård- og virksomhedsbesøg
• Markvandring
• Agromek
Hvilke arbejdsformer benyttes i undervisning – f.eks. gruppearbejde, tværfaglige
• Projekt- og gruppearbejde
• Praktiske etableringsforsøg og praktisk plantepleje
• Hydrauliksystem i værksted anvendes
Hvordan er it og digitale værktøjer benyttet i undervisningen
• Powerpoint
• Video (screencast)
• Kort skriftligt produkt
• Digitalt herbarium
• Materialer er digitalt tilgængeligt og eleverne afleverer digitalt på LMS.
Hvordan arbejdes med differentiering i undervisningen. Der er variation i læringsaktiviteterne, der både
tilgodeser klassen og den enkelte
• Eleven har frie rammer for dybden i projektarbejdet.
• Projektarbejde, med mulighed for udgangspunkt i praktikperiode.

Kursusfag: Special produktion husdyr
Eksempler på konkrete læringsaktiviteter – hvad gør vi i praksis.
a. Eleverne udarbejder en opgave om selvvalgt speciale produktionsdyr. Opgaven tager
udgangspunkt i et praktisk besøg på en relevant ejendom.
• Hvilke arbejdsformer benyttes i undervisning: individuel eller gruppearbejde.
• Hvordan er it og digitale værktøjer benyttet i undervisningen: PP, video og på LMS
• Hvordan arbejdes med differentiering i undervisningen: Variation i læringsaktiviteter der både
tilgodeser klassen og den enkelte. Opgaver der giver mulighed for at den enkelte elev selv kan vælge
afleveringsform, og arbejde på sit aktuelle niveau og udviklingstrin.
•

Kursusfag: Specialproduktion planteavl
Kurset specialproduktion planteavl tager udgangspunkt i, hvad eleverne i forvejen ved om
specialproduktioner. Eleverne brainstormer over specialproduktioner, og nedskriver deres svar på en postit som sættes på tavlen. Elevernes post-its læses højt, og danner udgangspunkt for en fælles snak om
specialproduktioner på holdet. Herefter gennemgår læreren oplægget til det projekt, som er en del af dette
kursus. Herefter er der gruppedannelse og valg af specialafgrøde.
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Specialafgrøder der kan arbejdes med: Rødsvingel, Engrapgræs, Strandsvingel, Hvidkløver, Pakchoi, Spinat,
Kartofler, Ribs og Stikkelsbær.
Grupperne må max være på 4 personer, og gruppen skal tage udgangspunkt i en af de praktiksteder, der er
repræsenteret i gruppen. Opgaven består i at afdække, om der kan dyrkes specialafgrøder på denne
ejendom.
I arbejdet skal grupperne forholde sig til en række spørgsmål, som ligeledes indgår som grundlag i en
vurdering af om eleven består kurset. Bedømmelseskriteriet er, i hvilket omfang eleven på tilfredsstillende
niveau kan forholde sig til de faglige spørgsmål.
Opgaven afleveres som et digitalprodukt (Film, Screencast eller en kombi), hvor samtlige punkter og alle
jeres overvejelser er med. Produktets varighed skal være mellem 10-15 min.
Kompositionen af dette kursus er således:

Brainstorm og
oplæg til
specialafgrøder.
Præsentation af
projekt og
gruppedannelse.
Valg af
praktiksted og
specailafgrøde

Ekskusion til
landmand Peter
Raadals ejendom
dyrker af
specialafgrøder

Gruppearbejde
om
specialafgrøde i
forhold til
praktiksted +
vejledning ved
lærer

Ekskusion til
Anders og Steen
Hansen I/S
producent af
blomkål og
porrer

Gruppearbejde
om
specialafgrøde i
forhold til
praktiksted +
vejledning ved
lærer

Aflevering af
digitalt produkt

Kursus: Økologi grundprincipper
Kurset begyndes med en præsentation af læringsmål, og herefter ser holdet filmen f.eks.: ”Årets gang i
økologien”. Derefter besøg af oplægsholder f.eks. en økologisk landmand. Det første teoretiske emne der
behandles i undervisningen er; Jordens frugtbarhed og N-fixering. Dernæst økologisk husdyrhold og
økologiregler for planter, kvæg og svin. Der fokuseres også på sædskifte, sygdomme, skadedyr og
ukrudtskontrol. Derudover arbejdes der med sammenspillet mellem planteproduktion og
husdyrsproduktion (med og uden husdyr). Efter ekskursion til Svanemosegård (økologisk landejendom i
Roskilde) skal eleverne udarbejde deres eget projekt med selvvalgt emne. De må lave projektet individuelt
eller i grupper på max 3 deltagere.
Læreren står til rådighed for vejledning i forbindelse med projektet, som skal resultere i en præsentation af
projektet, som varer 5 minutter, og hvor der er yderligere 10 minutter til at stille spørgsmål fra både det
øvrige hold og lærer.
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Delprøve 1
Certifikatundervisning.

Landbrugsassistentprøve
Som del af den sidste skoleperiode i trin 1, landbrugsassistent, afholder skolen mod slutningen af
skoleundervisningen en afsluttende prøve, som består af en praksisrelateret opgave og en mundtlig
eksamination. Formålet med prøven er, at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og
personlige kompetencemål for trin 1.
Skolen fastsætter de nærmere rammer inden for hvilke, eleven skal løse sin opgave. Inden for disse rammer
vælger eleven det faglige fokus, der skal danne grundlag for opgavebesvarelsen.
Opgaven løses inden for en varighed af 3 dage. Den mundtlige eksamination varer 30 minutter og tager
udgangspunkt i opgaven. Elevens præstation bedømmes med én karakter, hvor opgaven og den mundtlige
præstation vægtes lige.
Elever med særlige behov har mulighed for læse-skrivehjælp i løbet af opgave-udarbejdelsen.
Eksaminationsgrundlag og bedømmelsesgrundlag:
Til den afsluttende prøve som Landbrugsassistent vælger eleven selv det faglige fokus, der skal danne
grundlag for prøven. Da målpindene kræver, at eleven både har arbejdet med husdyr og planter for at vise
sine kompetencer, er prøven udarbejdet derudfra.
Eleven vælger ejendom med enten kvæg- eller svinebesætning, men ved begge indgår planteavl. Eleven
besøger besætningen sammen med en lærer og andre elever. På besøget får eleven indtryk af
besætningen, og der stilles spørgsmål, som skal besvares under besøget, og herunder også praktiske
opmålinger, plantetælling, vurdering af vækststadie mm.
Tilbage på skolen udarbejder eleven individuelt en opgave, hvor der svares på en bred vifte af spørgsmål
med udgangspunkt i besætningen, men med relation til en vurdering af elevens kompetencer jf.
kompetencemålene.
Bedømmelseskriterier:
Til den mundtlige prøve evalueres eleven ud fra opgaven, og ud fra de erhvervsfaglige, almene og
personlige kompetencemål for trin 1.
Via en bred vifte af spørgsmål med udgangspunkt i besætningen, men også med relation til en vurdering af
elevens kompetencer jf. Kompetencemålene.
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Landbrugsassistent trin 1, LUP del 2
Mål, målpinde og læringsmål som grundlag for bedømmelse
Link til uddannelsesbekendtgørelsen

Del 2. Fordeling af mål, målpinde og læringsmål, som grundlag for
bedømmelse

Fagnummer
16711
Lektioner i faget
118

1

Tema: Landbrugsproduktion
Niveau
Rutineret/
Fordybelsestid/elevtid 1
35

Bundet/valgfrit
Bundet
Valgfri niveau

Resultatform(er)
Standpunktskarakter

beregnes som 30% af antal UV lektioner = klokketimer forberedelse
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Formål med faget

Formålet med faget er at give eleverne en helhedsforståelse for den samlede produktion på en
landbrugsejendom. Med udgangspunkt i tilegnelsen af grundlæggende færdigheder inden for planteavl,
kvæg- og svineproduktion, samt tekniske anlæg og maskiner. Eleven kunne se sammenhænge imellem
de forskellige driftsgrene og deres indbyrdes afhængighed.

Målpinde/faglige mål jævnfør uddannelsesordningen eller “bekendtgørelse om grundfag…"
Uddannelsesordning for 16 Landbrugsuddannelsen (version 4)
Mål nr. 1-7 fra uddannelsesordningen

Omsætning af målpinde i konkrete læringsmål

1. Eleven kan udføre praktiske elementer i arbejdet med husdyr, plantedyrkning og kørsel med
landbrugsmaskiner på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
a. Kan udføre en opmåling af foderbeholdning
b. Eleven kan fortage plantetælling til brug ved kvalitetssikring af så-arbejdet.
c. Eleven kan redegøre for et konkret vækststadie niveau i marken
d. Eleven kan udføre forsvarlig sikring af last ved transport af landbrugsprodukter.
2. Eleven har kendskab til overordnet lovgivning for husdyrhold, produktion af landbrugsafgrøder
og kørsel med landbrugsmaskiner.
a. Kendskab til arealkrav, sygebokse, kælvningsbokse, rodemateriale, sutter, børster mm.
b. Eleven har kendskab til N-normer for afgrøder
c. Eleven har kendskab til lovgivningen inden for jordbearbejdning
d. Lovgivning om planteværn indgår tværfagligt i plantebeskyttelsesfaget.
e. Eleven har kendskab til overordnet lovgivning vedr. Transport af landbrugsprodukter og
sikring af last.
3. Eleven kan håndtere og passe, herunder fodre en husdyrbesætning efter instruktion på baggrund
af kendskab til foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov og foderplaner, dyrenes adfærd, velfærd
og sundhed, krav til smitteforebyggelse, hygiejne og forebyggelse af sygdomme samt udvalgte
maskiner, staldanlæg og tekniske installationer som anvendes i husdyrproduktionen.
a. Læse en indlægsseddel / foderplan
b. Kendskab til husdyrenes optagelse af næringsstof
c. Kendskab til produktion af ensilage af god kvalitet fra mark til foderbord
d. Kendskab til parameter der kendetegner god foderkvalitet
e. Kendskab til husdyrenes naturlige adfærd og basale behov
f. Kendskab til hvordan man opnår velfærd i stalden
g. Kendskab til smitsomme sygdomme
h. Kendskab til smitteforebyggelse herunder flytning af dyr, karantæne, omklædning og
håndvask mm.
i. Kendskab til tekniske installationer i stalde, såsom ventilation og fodringsanlæg samt
maskiner til læsning og udfodring af grovfoder.
4. Eleven kan aflæse og arbejde ud fra en dyrkningsplan, herunder gødningsplan og
planteværnsplan for udvalgte landbrugsafgrøder på baggrund af kendskab til etablering,
dyrkning og høst med udvalgte maskiner, næringsstoffer, næringsstofomsætning i jorden,
planternes næringsstofbehov, overordnede sædskifteprincipper samt anvendelse og udbringning
af handels- og husdyrgødning.
a. Eleven skal kunne skelne mellem de fire kornarter på et tidligt stadie.
b. Eleven skal kunne bestemme vækststadiet på en kornafgrøde og korsblomstrede afgrøde
c. Eleven skal kende til etablering af forskellige afgrøder
d. Eleven skal kende til redskaber til udvælgelse af de bedste sorter
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e. Eleven skal have kendskab til de essentielle næringsstoffer, samt forskellen på mikro og
makro næringsstoffer.
f. Eleven skal kunne redegøre for minimumsloven
g. Eleven skal kunne udfylde en markbalance, hvor de viser kendskab til gødningsnormer.
h. Eleven skal kunne tildele forskellige gødningstyper på en afgrøde underhensyn til dens
indholdsstoffer og udnyttelsesprocent.
i. Eleven kan tildele gødning på baggrund af planternes næringsstofbehov.
j. Eleven skal kende de alm. Sædskifteskadegørere i landbrugsafgrøderne
k. Eleven har kendskab til en planteværnsplan
5. Eleven kan under vejledning foretage almindeligt eftersyn og vedligeholdelse af
landbrugsmaskiner, teknisk udstyr, staldanlæg og driftsbygninger på en almindelig
landbrugsbedrift på baggrund af kendskab til materialer, værkstedsudstyr, olie og smøremidler
som almindeligvis anvendes på landbrugsbedrifter.
a. Eleven kan foretage almindeligt eftersyn og vedligehold på marksprøjte, herunder kontrol
af filtre, manometer og hydraulisk sammenklap af bomme, samt kendskab til
anvendelige smøremidler.
b. Eleven kender til lovgivningen omkring kørsel med landbrugsmaskiner herunder
godstransport og dyretransport på forsvarlig og sikker vis.
c. Eleven har kendskab til ventilationsprincipperne i undertryksventilation,
overtryksventilation, ligetryks-ventilation og naturlig ventilation.
d. Eleven har kendskab til formaling, blanding og udfodring af foder til husdyr.
6. Eleven har kendskab til avlsprincipper i husdyrproduktionen.
a. Kendskab til racer, krydsninger, avlsmål og indeks for kvæg- og svineproduktion.
7. Eleven kan, på baggrund af forståelse for betydningen af løbende forandringer, deltage i
innovationsprocesser i arbejdet med husdyr, plantedyrkning og kørsel med landbrugsmaskiner
a. Eleven skal gøres åben for, at der vil ske løbende forandringer i arbejdsgange og –
processer, og herunder produktudvikling, maskinudvikling og lovgivning.
Beskrivelse af indhold i undervisningen
Se indholdsbeskrivelsen

Rammefaktorer

Hovedparten af undervisningen har udgangspunkt i det klasselokale. Der tages på ekskursion i marken,
værkstedet eller stalde.
Udstyr i undervisningen: f.eks. traktor med gps.
Generelt om evaluering, feedback og bedømmelse
Løbende feedback:
o Eleven gives løbende individuel feedback i forbindelse med deres arbejde på klassen i
form af ad-hoc vejledning.
o Efter praktikhæfte projektet gives gruppen feedback samt individuelle karakter for deres
fremlæggelser.
o Grupperne gives feedback efter landbrugsproduktionsprojektet, hvor hver elev gives en
karakter for projektet.
Bedømmelsesgrundlag:
o Eleven bedømmes blandt andet i planter på opgaven i udfyldelse af markbalance,
praktikmappeprojektet og det afsluttende projekt
o Eleven evalueres på deltagelse i lektioner samt i hvilken grad de opfylder målpindene i
husdyrfagtimerne og plantetimerne.
Hvor i forløbet evalueres eleven:
o Eleven evalueres efter praktikhæfteprojektet og landbrugsproduktionsprojektet.
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Eventuelt prøve i faget

Fagnummer
10818
Lektioner i faget
60

Fag: Matematik

Niveau
F
Fordybelsestid/elevtid 2
18

Bundet/valgfrit
Bundet

Resultatform(er)
Eksamen 7 trinsskala.

Formål med faget

Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at anvende matematisk modellering til løsning eller
analyse af praktiske opgaver og til at kommunikere derom. Hvor faget indgår som obligatorisk del af en
erhvervsuddannelse, bidrager det til elevernes erhvervsfaglige kvalificering, således at de bliver i stand til
at foretage beregninger inden for det relevante erhvervsområde. Formålet med matematik i
erhvervsuddannelserne er endvidere at give eleven grundlag for videre uddannelse.

Faglige mål jævnfør uddannelsesordningen eller “bekendtgørelse om grundfag, …"

Målpinde nr. 1-5 fra uddannelsesordningen
Erhvervsfagligt emne. Det valgte emne skal omfatte erhvervsfaglige beregninger.
Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et større.
Supplerende stof: Geometri

Omsætning af målpinde i konkrete læringsmål

1. Almindelige regneoperationer med tal og formeludtryk.
2. Regningsarterneshierarki.
3. Procentregning. Vi starter brøker og forsætter med procent. Procent som decimaltal, brøk og
kommatal.
4. Mål og vægt: Aflæsning og udregning af mål og vægt. Omregning fra en enhed til en anden. Udregning
af foderenheder til liter og kg.
5. Forholdsregning. Der udregnes forhold mellem f.eks. marker, udbytte
6. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler. Der bruger lommeregner og computer.
Erhvervsfagligt emne. Der arbejdes med regneopgaver der er tilknyttet fagene planter, kvæg, svin og
teknik. Her bruges bl.a. procent, arealberegning, regnehierarki, plus, minus, gange og dividere.
Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et større.
Supplerende stof: Geometri
1. Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant). Begreber til udregning af areal og f.eks.
længder. Begreber længde, bredde, radius, diameter
2. Enkle rumlige figurer (cylinder og prisme). Begreber til udregning af rumfang.
3. Målestoksforhold
4. Pythagoras’ læresætning
5. Trigonometri i retvinklede trekanter
Beskrivelse af indhold i undervisningen
Se indholdsbeskrivelsen
Rammefaktorer
Klasselokale, Torntofte og værksted.
Udstyr i undervisningen: Computer og lommeregner.
2

beregnes som 30% af antal UV lektioner = klokketimer forberedelse
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Generelt om evaluering, feedback og bedømmelse
Elever skal udarbejder 3 dokumentationer, der gives feedback og feedforward. Der laves test på
biologitjek, hvor eleven kan aflæses resultat med det samme. Test bruges både som før og efter test.
• Eleven bedømmes ud fra dokumentationer, resultater på test opgaver, arbejdshæfte og
deltagelse i undervisningen.
• Eleven vurderes løbende efter hvert emne og aflevering af dokumentationer.

Prøve i faget ved udtræk
Hvordan foregår prøven. Her vælges prøveform a.
Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af læreren. Prøveoplægget tildeles
eleven ved lodtrækning og er ukendt for eleven. Prøveoplægget indeholder både lukkede og
åbne spørgsmål. Spørgsmålene har udgangspunkt i en praktisk situation og kan referere til
elevernes dokumentation. Spørgsmålene giver eleven mulighed for at demonstrere opnåelse af
de matematiske kompetencer, som beskrevet i fagets mål med fokus på matematisk
modellering. Spørgsmålene dækker bredt inden for matematiske emner fra kernestoffet og det
supplerende stof, som er behandlet i undervisningen.
Eleven arbejder i prøvetiden med prøveoplægget. Eleverne kan arbejde individuelt eller parvis.
Skolen beslutter, om eleverne kan vælge at arbejde parvis.
Skolen fastsætter, hvilke digitale hjælpemidler eleven har adgang til under prøven. Eleven må
ikke kunne kommunikere digitalt.
Op til fire elever aflægger prøve samtidig.
Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30. minutter, inklusiv votering. Eksaminationen
foregår ved, at lærer og censor taler med den enkelte elev om dennes arbejde med
matematikken. Eksaminators og censors samtale med den enkelte elev fordeles over prøvetiden.
Under eksaminationen gør eleven rede for de beregninger, der er foretaget. Eleven kan henvise
til eller inddrage eksempler fra de medbragte dokumentationer. Eksaminator og censor kan stille
uddybende spørgsmål.
Eleven medbringer sine dokumentationer samt evt. andre noter og formelsamling.
Prøveoplæg samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, sendes til censor
forud for prøvens afholdelse.
• Tid: 2 timer
• Forberedelse: Ingen
• Prøveforme: Skriftlig
• Krav for indstilling til eksamen: At man har afleveret 3 dokumentationer og der er blevet
godkendt.
• Håndtering af elever med specielle behov: Der tildeles 30 min ekstra tid.
Bedømmelseskriterier til eksamen
• Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en
helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.
• Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål,
som de er angivet i pkt. 2.1. Skolen kan uddybe prøvens specifikke bedømmelseskriterier. I
bedømmelsen af elevens præstation i faget lægges vægt på følgende:
Niveau F
1. Eleven anvender matematisk modellering til løsning af kendte opgavetyper, herunder:
a. Eleven genkender matematikken, som den forekommer i kendte, praktiske situationer,
b. Eleven vælger korrekt matematisk model til løsning af kendte, praktiske opgaver,
c. Eleven foretager enkle beregninger korrekt,
d. Eleven håndterer tal samt symboler, der repræsenterer kendte forhold korrekt,
e. Eleven anvender enkle formler til simpel beregning af ukendte størrelser korrekt,
•
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g. Eleven anvender hjælpemidler korrekt.
2. 2. Eleven dokumenterer beregninger og opgaveløsninger, herunder:
a. Eleven forklarer sine beregninger.
b. Eleven dokumenterer sine beregninger skriftligt og
c. Eleven forklarer de matematiske emner og giver enkle eksempler på deres anvendelse.

Fagnummer
11960
Lektioner i faget
26

Fag: Bæredygtighed 1
Niveau
Begynder
Fordybelsestid/elevtid 3
8

Bundet/valgfrit
Bundet

Resultatform(er)
Standpunkt

Formål med faget

Under udarbejdelse

Målpinde/faglige mål jævnfør uddannelsesordningen eller “bekendtgørelse om grundfag, …"
Mål nr. 1-3 fra uddannelsesordningen (Hvor er mål nr. 4?)

Omsætning af målpinde i konkrete læringsmål

1. Eleven har kendskab til produktion af energi.
a. Eleven skal have kendskab til Biogas anlæg, vind energi og sol energi
b. Eleven skal have kendskab til forskellige begreber fx (Wh, kWh og MWh)
c. Eleven skal have kendskab til forskellige former bio brændstof
2. Eleven har kendskab til de i erhvervet brugte varme- og energikilder.
a. Eleven skal have kendskab til de forskellige former for varme-energikilder i landbruget
såsom halm. Korn. Træpiller. Flis. Varmpumper.mm.
b. Eleven skal have kendskab til hvad de forskellige varme-energikilder anvendes til
c. Eleven skal have kendskab til de forskellige brændværdier

3. Eleven har kendskab til metoder til at spare på energi i landbrugsproduktionen.
a. Eleven skal have kendskab til udskiftning af lyskilder
b. Eleven skal have kendskab til de mest energi effektive varme løsninger
c. Eleven skal have kendskab til de mest energi effektive mælke kølingsløsninger
d. Eleven skal have kendskab til diesel besparelser fx(dæktryk og reduceret
jordbearbejdning)
Beskrivelse af indhold i undervisningen
Se indholdsbeskrivelsen

Rammefaktorer

Undervisninger forgår i klasselokale med individuelt og gruppearbejde samt en ekskursion.
I undervisningen anvendes PC samt opgaver.
Generelt om evaluering, feedback og bedømmelse
3
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Eleven for løbene mundtlig feedback på individuelle arbejde samt gruppearbejde.
Eleven bedømmes ud efter 7-trins skalaen
Kahoot giver en øjeblikkelig feedback på resultater
Eleven bliver løbende bedømt på aktiv deltagelse i undervisningen samt på afslutte fremlæggelse.

Fagnummer
14247
Lektioner i faget
48

Fag: Plantebeskyttelse 1
Niveau
Begynder
Fordybelsestid/elevtid 4

Bundet/valgfrit
Bundet

Resultatform(er)
Bestået / ikke bestået

Formål med faget

Under udarbejdelse grundet nye krav til certifikatgennemførsel

Målpinde/faglige mål jævnfør uddannelsesordningen eller “bekendtgørelse om grundfag, …"
Mål nr. 1-9/10 fra uddannelsesordningen

Omsætning af målpinde i konkrete læringsmål
Udestår
Beskrivelse af indhold i undervisningen

Rammefaktorer
Generelt om evaluering, feedback og bedømmelse

Fagnummer
10802
Lektioner i faget
30

Fag: Biologi

Niveau
E
Fordybelsestid/elevtid 5
15

Bundet/valgfrit
Bundet

Resultatform(er)
Standpunkt
Eksamen

Formål med faget

Formålet med faget er at give eleven praksisnær indsigt i og forståelse for biologiske principper og
metoder, som har betydning i den aktuelle fagretning. Yderligere får eleven mulighed for at tilegne sig
generel biologisk viden i forhold til individ, samfund og miljø. Eleven skal gennem biologiske praksis- og
anvendelsesorienterede arbejdsopgaver udvikle kompetencer i at kunne anvende faget og identificere

4
5
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biologiske problemstillinger i en erhvervsfaglig og generel sammenhæng. Dermed bidrager faget også til
elevens almendannelse. Endelig inddrages forskellige teknologiske tilgange.

Målpinde/faglige mål jævnfør uddannelsesordningen eller “bekendtgørelse om grundfag, …"
Målpinde nr. 6-10 i uddannelsesordningen og fagbilag for biologi

Omsætning af målpinde i konkrete læringsmål

1. Eleven skal kunne redegøre for/have kendskab til opbygning og funktion hos dyr og planter –
herunder:
a. Eleven skal kunne redegøre for Kønsorganernes opbygning og funktion hos hundyr og handyr i
landbruget.
b. Eleven skal kunne redegøre for hundyrenes reproduktionscyklus, herunder hormonernes
produktion og virkning
c. Eleven skal kunne kende forskel på planteceller og dyreceller
d. Eleven skal kunne redegøre for forskellen på mitose og meiose
e. Eleven skal kunne redegøre for grundbegreber inden for arvelighedslæren herunder nedarvning
hos dyr, planter og mennesker
f. Eleven skal have kendskab til nyttige og skadelige mikroorganismer – herunder deres levevis og
spredning.
g. Eleven skal have kendskab til immunforsvarets opbygning og funktion
h. Eleven skal have kendskab til fordøjelsessystemets opbygning og funktion hos udvalgte
landbrugsdyr
i. Eleven skal kunne redegøre for forskellen på grovfoder og kraftfoder og have kendskab til
foderemnernes indhold af næringsstoffer
j. Eleven skal have kendskab til Kroppens kredsløb – herunder deres opbygning og funktion.
k. Eleven skal kunne redegøre for plantens opbygning og funktion – herunder forskellen på
fotosyntese og respiration.
l. Eleven skal kunne redegøre for frøets opbygning og funktion herunder optimal såbeds etablering
2. Eleven skal kunne opbygge og udfærdige en skriftlig biologirapport/emneopgave
4. Eleven skal kunne inddrage elementer fra praktikken i biologiundervisningen
Beskrivelse af indhold i undervisningen
Se indholdsbeskrivelse
Rammefaktorer
Undervisningen foregår i klasselokalet og i lokaler til gruppearbejde.
I undervisningen anvendes pc og laboratorieudstyr.
Generelt om evaluering, feedback og bedømmelse
Elevernes får løbende skriftlig såvel som mundtlig feedback på deres individuelle/gruppe opgaver.
Der gives løbende karakter efter 7-trins skala på flere opgaver.
Kahoot og Forms test – giver en øjeblikkelig feedback på resultatet.
Eleven bedømmes ud fra deres aktive deltagelse i repetition af stof fra GF2. Endelig bedømmes de ud
fra deres præstation ved udarbejdelse af Power Point og skriftlige opgaver.

Eventuelt prøve i faget

a) Der afholdes evt. en 30 min. mundtlig eksamination med eksaminator og censor – dette
afgøres ved lodtrækning – ca. 14 dage før eksamenstermin.
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b) Halvdelen af tiden til emneopgaven og halvdelen af tiden til ukendt trækspørgsmål fra
pensum!
c) Forberedelsestid på ca. 30 min (til det trukne spørgsmål)
For at kunne indstilles til eksamen – er det et krav at eleven har afleveret i alt 4 opgaver – hvoraf 2 er
emneopgaver. Blandt disse to emneopgaver – vælger eleven selv sin eksamensopgave.
Elever med specielle behov, tilbydes dobbelt forberedelsestid – samt evt. oplæser til forberedelsen.

Fag: Dyrehold
11967
Lektioner i faget
58

Niveau
Rutineret
Fordybelsestid/elevtid 6
17

Bundet/valgfrit
Valgfrit
Uddannelses specifikke
fag

Resultatform(er)
Standpunktskarakter
7 trins skalaen

Formål med faget

Formålet er at give eleverne en teoretisk viden om de faktorer, der har indflydelse på den daglige
pasning og håndtering dyr. (kvæg og svin)

Målpinde/faglige mål jævnfør uddannelsesordningen eller “bekendtgørelse om grundfag, …"
Se målpinde 2-8 i uddannelsesordningen

Omsætning af målpinde i konkrete læringsmål

1. Anatomi og fysiologi: Hanlige og hunlige kønsorganer, hormoner, eksteriør, staldens indretning i
forhold til adfærd og velfærd.
2. Viden om og kendskab til foderbehov i forhold til livscyklus. Viden om hvordan råvaresammensætningen påvirker indholdet af næringsstoffer i givne blandinger.
3. Vidne om avlsindeks og dens betydning for udvælgelse af dyr i avlen. Kendskab til avlssystemer
og avlsplanlægning. Forståelse for de udtryk der anvendes på reproduktions analyse således at
de kan foretage de nødvendige registreringer.
4. Kendskab til smitsomme sygdomme, immunitet og vacciner.
5. Eleven har kendskab til miljømæssige påvirkninger fra dyreholdet.
6. Viden om hvilke faktorer der påvirker dækningsbidraget især med fokus på de faktorer, man
som producent kan påvirke.
7. Slagteri, mejeri, eksport – diskussion og ekskursioner.

Beskrivelse af indhold i undervisningen
Se indholdsbeskrivelsen

Rammefaktorer

Fysiske rammer klasselokale, stald, ekskursioner, gæste- lærer
Udstyr anvendes i undervisningen: Foderprøver, kanyler mm.
Generelt om evaluering, feedback og bedømmelse

6
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•

Eleven gives løbende individuel feedback i forbindelse med deres arbejde på klassen i form af ad-hoc
vejledning.
• På hvilken baggrund evalueres eleven (bedømmelsesgrundlag).
Eleven evalueres på deltagelse i lektioner, udarbejdelse af opgaver samt fremlæggelser og i
hvilken grad de opfylder målpindene
• Eleven evalueres bl.a. efter fremlæggelser

Fagnummer
9300
Lektioner i faget
24

Fag: Grundlæggende økonomi
Niveau
Begynder
Fordybelsestid/elevtid 7
7

Bundet/valgfrit
Bundet områdefag

Resultatform(er)
Standpunktskarakter, 7trinskala

Formål med faget

Formålet med faget er at give eleven kendskab til økonomiske begreber og tankegange

Målpinde

Mål 1-4 i uddannelsesordningen

Omsætning af målpinde i konkrete læringsmål
1. Eleven kan redegøre for grundlæggende økonomiske tankegange og begreber med
udgangspunkt i elevens personlige økonomi.
a. Kendskab til budgettering
b. Kendskab til renter
c. Kendskab til forskellige kontoformer
d. Kendskab til obligationer
e. Kendskab til aktier
f. Kendskab til investeringsforeninger
g. Kendskab til låneformer
h. Kendskab til låneudtryk
i. Kendskab til realkreditlån
j. Kendskab til låntyper
2. Eleven kan redegøre for faktorerne: lønindtægt, skat, feriepenge, forbrug og priser, privat
økonomistyring, opsparing og lån.
a. Kendskab til direkte skatter
b. Kendskab til skattepligtig indkomst
c. Kendskab til skatteberegning
d. Kendskab til befordringsfradrag
e. Kendskab til indirekte skatter
3. Eleven kan foretage daglig bogføring af kassebilag og foretage afstemning af månedsopgørelse
og momskonti.
a. Kendskab til kasseregistering
b. Kendskab til kontoplan
7
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4. Eleven kan redegøre for faktorer, der indgår og har betydning for en virksomheds økonomiske
resultat.
a. Kendskab til resultatopgørelse
b. Kendskab til balance
Beskrivelse af indhold i undervisningen
Se indholdsbeskrivelsen

Rammefaktorer

Hovedparten af undervisningen foregår i klasselokalet.
Der anvendelse egen medbragt bærbar computer og evt. lommeregner. Det anbefales ikke at benytte
lommeregneren på en mobiltelefon, da denne oftest ikke er god nok.
Generelt om evaluering, feedback og bedømmelse
Løbende feedback:
• Eleven præsenteres grundigt for fagets indhold samt mål i starten af forløbet.
• Eleven gives løbende individuel feedback i forbindelse med deres arbejde på klassen i form af adhoc vejledning.
Baggrund for evaluering af eleven?
• Eleven evalueres og bedømmes ved afslutning af faget. Evalueringen beror på elevens aktivitet i
forløbet, samt en afsluttende skriftlig test.

Fagnummer
11972
Lektioner i faget
50

Fag: Mark Teknik
Niveau
Rutineret
Fordybelsestid/elevtid 8
15

Bundet/valgfrit
Valgfri

Resultatform(er)
Standpunktskarakter

Formål med faget

Formålet er at kendskab til dyrkningsteknikker inden for planteavl. Det omfatter såbedstilberedning,
etablering og pleje af afgrøden i vækstforløbet.
Formålet er at give eleven kendskab til maskiner og deres opbygning især til etableringen.

Målpinde/faglige mål jævnfør uddannelsesordningen eller “bekendtgørelse om grundfag, …"
Mål 1-5 i uddannelsesordningen

Omsætning af målpinde i konkrete læringsmål

1 Eleven kan deltage i etablering af udvalgte landbrugsafgrøder på baggrund af kendskab til relevante
landbrugsmaskiners opbygning, arbejdsorganer og deres funktioner.
A: Eleven kan på baggrund til relevante landbrugsmaskiners opbygning og funktioner, redegøre for valgte
metoder til jordbearbejdning valgte metode til etablering af landbrugsafgrøder.

8
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B. Eleven skal kunne redegøre for de forskellige jordbehandlingsteknikker, herunder conservation
agriculture, notill, pløjefridyrkning og konventionel dyrkningsteknik.
2. Eleven kan deltage i planlægning og gennemførelse af plantepleje og plantebeskyttelse for udvalgte
afgrøder på baggrund af kendskab til relevante landbrugsmaskiners opbygning, komponenter og deres
funktioner.
A: Eleven kan redegøre for udarbejdet dyrkningsplan, der indbefatter plantepleje.
B: Eleven kan redegøre for gødningstildeling ud fra udarbejdet markbalance og tildele gødningen med
eget teknik ud fra kornstyrkeafprøvning.
C: Eleven kan udføre plantebeskyttelse på baggrund af udførte registreringer i afgrøden.
3. Eleven kan tage initiativer, der kan sikre en optimal plantevækst, som f.eks. vanding, dræning og
kalkning
A: Eleven har kendskab til betydning af vanding, dræning og kalkning for optimal plantevækst
4. Eleven har kendskab til grundlæggende principper for hydraulisk effektoverførsel samt navn,
opbygning og funktion på de enkelte komponenter i et hydrauliksystem.
A: Eleven har kendskab til hydrauliksystemet i de mest anvendte maskiner i landbruget.
B: Kendskabet opnås via tværfagligt samarbejde med faget landbrugsproduktion.
5 Eleven kan foretage daglig og rutinemæssig vedligeholdelse af landbrugsmaskiner samt foretage
mindre reparations- og renoveringsopgaver.
A: Der arbejdes ad hoc med reparation og vedligehold af de anvendte maskiner.
B: Der arbejdes tværfagligt med faget landbrugsproduktion
Beskrivelse af indhold i undervisningen
Se indholdsbeskrivelsen
Rammefaktorer
Klasselokale, mark og ekskursioner
Generelt om evaluering, feedback og bedømmelse
Løbende feedback:
Eleven gives løbende individuel feedback i forbindelse med deres projektarbejde på klassen i form af adhoc vejledning.
Efter projektet gives gruppen feedback samt individuelle karakter for deres projektopgave og
fremlæggelser.
Bedømmelsesgrundlag:
Eleven bedømmes på projektet, samt fremlæggelsen.
Hvor i forløbet evalueres eleven: Eleven evalueres efter fremlæggelse af projektet
Eventuelt prøve i faget
Der er ingen prøve i faget. Der gives standpunktskarakter.

Fagnummer

Fag: Specialproduktioner-husdyr
Niveau

Bundet/valgfrit

Resultatform(er)
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11974
Lektioner i faget
24

Begynder
Fordybelsestid/elevtid 9
7

Valgfrit

7 trinsskala,
standpunktskarakter

Formål med faget
At give eleverne kendskab til forskellige specialproduktioner inden for husdyrproduktionen. De skal opnå
kendskab til fodring, foder, adfærd, pasning, sundhed, sygdom, reproduktion, bygninger m.m. ud fra eget
valg af produktionsdyr.
Målpinde/faglige mål jævnfør uddannelsesordningen eller “bekendtgørelse om grundfag, …"
Mål nr. 1, 3-9 i uddannelsesordningen

Omsætning af målpinde i konkrete læringsmål

Eleverne skal opnå kendskab til:
- Dyrets naturlige adfærd.
- Redegør for reproduktion og avl.
- Redegøre for grundlæggende fodring i forhold til alder, før, under og efter drægtighed.
- Redegøre for foderplanlægning på baggrund af kendskab til forskellige fodertyper og deres
egenskaber.
- Opstaldning af det valgte dyr. Indretning, areal m.m.
- Sygdomme ved valgte dyr
- Afsætning af dyr og/eller produkter herfra
- De miljømæssige påvirkninger fra dyreholdet.
Opgaver skal præsenteres for resten af klassen.
Beskrivelse af indhold i undervisningen
Se indholdsbeskrivelsen

Rammefaktorer
• Fysiske rammer: Klasselokale og ekskursioner.
Generelt om evaluering, feedback og bedømmelse
• Eleven gives mundtlig feedback efter fremlæggelse i klassen og gennemlæsning af bilag.
• På baggrund af fremlæggelse og bilag evalueres eleven (bedømmelsesgrundlag).
• Eleven evalueres til sidst i forløbet.
Eventuelt prøve i faget
• Der er ikke prøve i faget.

Fagnummer
11973
Lektioner i faget
24

9

Fag: Specialproduktioner, Planteavl
Niveau
Bundet/valgfrit
Begynder
Valgfri
Fordybelsestid/elevtid 10
7

Resultatform(er)
Standpunktskarakter

beregnes som 30% af antal UV lektioner = klokketimer forberedelse
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Formål med faget

Formålet er at blive introduceret til dyrkningen af specialproduktioner inden for planteavl. Det omfatter
frugt- og grønt, havefrø, græsfrø med flere.
Formålet er at give eleven kendskab til dyrkningen af andre afgrøder end de traditionelle kornafgrøder.

Målpinde/faglige mål jævnfør uddannelsesordningen eller “bekendtgørelse om grundfag, …"
Mål 1-5

Omsætning af målpinde i konkrete læringsmål

Eleven kan deltage i etableringen af en udvalgt specialafgrøde på baggrund af kendskab til jordtype,
sædskifte, maskiner og redskaber til brug for specialafgrøder samt indstilling, justering og
vedligeholdelse af disse
A. Eleven kan skelne mellem specialproduktioner og traditionelle landbrugsproduktioner.
B. Eleven kan indpasse en given specialproduktion til en given jordbundstype, sædskifte og
maskintyper.
Eleven kan deltage i udarbejdelsen af en gødningsplan for en udvalgt specialafgrøde, under hensyntagen
til gældende lovgivning på området og eventuel anvendelse af husdyrgødning på baggrund af kendskab
til udvalgte specialafgrøders næringsstofbehov
A. Eleven kan udarbejde en markbalance for en valgt specialproduktion.
B. På et gårdbesøg, gennemgås dyrkningspraksis for forskellige specialproduktioner, hvor
gødningsbehovet gennemgås.
Eleven kan deltage i planlægning og gennemførelsen af planteplejen og plantebeskyttelse for en udvalgt
specialafgrøde på baggrund af kendskab til behovet for plantepleje, plantebeskyttelse og vanding.
A. Eleven har kendskab til behovet for kunstvanding til en given specialproduktion.
B. Eleven udarbejder en dyrkningsplan for specialproduktionen, hvori der indgår plantepleje.
C. På et gårdbesøg, gennemgås dyrkningspraksis for forskellige specialproduktioner, hvor
plantepleje indgår.
Eleven har kendskab til høst, efterbehandling og opbevaring af udvalgte specialafgrøder.
A. Eleven udarbejder en dyrkningsplan for specialproduktionen, hvori der indgår
dyrkningspraksis og opbevaring.
B. På et gårdbesøg, gennemgås dyrkningspraksis for forskellige specialproduktioner, hvor
høst, efterbehandling og opbevaring indgår.
Eleven har kendskab til salg og afsætning af salgsafgrøder, herunder krav til kvalitet og
afregningsprincipper.
A. Eleven får via besøg på forarbejdningsvirksomhed indblik i afsætning, kontrakttegning,
kvalitetskrav mm.
Beskrivelse af indhold i undervisningen
Se indholdsbeskrivelsen

Rammefaktorer

Fysiske rammer for undervisningen: Klasselokale, mark og ekskursioner
Generelt om evaluering, feedback og bedømmelse
Den løbende feedback
• Eleven gives løbende individuel feedback i forbindelse med deres projektarbejde på klassen i
form af ad-hoc vejledning.
• Efter projektet gives gruppen feedback samt individuelle karakter for deres fremlæggelser.
Bedømmelsesgrundlag:
• Eleven bedømmes på projektet, samt fremlæggelsen.
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Hvor i forløbet evalueres eleven:
• Eleven evalueres efter fremlæggelse af projektet
Eventuelt prøve i faget
• Der er ikke prøve i faget.

Fagnummer
10499
Lektioner i faget
26

Fag: Økologi Grundprincipper

Niveau
Bundet/valgfrit
Begynder
Bundet
11
Fordybelsestid/elevtid
8

Resultatform(er)
Standpunkt

Formål med faget

Formålet med faget er at give eleverne kendskab til og forståelse for de grundlæggende
dyrkningsprincipper for økologisk landbrug.

Målpinde/faglige mål jævnfør uddannelsesordningen eller “bekendtgørelse om grundfag, …"
Målpinde nr. 1-6 i uddannelsesordningen

Omsætning af målpinde i konkrete læringsmål
1

2

Eleven kan udføre praktiske elementer i jordbrug på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig
måde.
a.

Hvor kommer næringsstofferne fra i økologisk landbrug

b.

Hvordan holder vi bedst på næringsstofferne

c.

Hvordan udnytter vi næringsstofferne bedst

Eleven kan redegøre for samspillet mellem økologisk planteproduktion og økologisk
husdyrproduktion.
a.

3

4

11

Sædskiftet på en økologisk husdyrbedrift

Eleven har kendskab til økologiske sædskifteprincipper og afgrødevalg.
a.

Kendskab til konkurrence stærke og - svage afgrøder

b.

Kendskab til frøukrudt og rodukrudt

c.

Kendskab til forebyggelse af ukrudtsproblemer ved hjælp af sædskiftet

d.

Kendskab til hvordan man opnår og bevare jordens frugtbarhed ved hjælp af sædskiftet

Eleven har kendskab til økologisk ukrudtskontrol
a. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse
b. Sædskiftets betydning for ukrudtsbekæmpelse
c. Forebyggelse af sygdomme og skadedyr

beregnes som 30% af antal UV lektioner = klokketimer forberedelse
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5

Eleven har kendskab til maskiner og jordbehandlingsmetoder som anvendes til økologisk
planteproduktion
a.

Maskiner og redskaber til mekanisk ukrudtsbekæmpelse og jordbehandling

b.
c.

Eleven kan, for udvalgte husdyr, redegøre for økologisk produktion
Eleven opnår kendskab til lovkrav og praksis i økologisk husdyrhold

Beskrivelse af indhold i undervisningen
Se indholdsbeskrivelsen

Rammefaktorer

Klasselokale og ekskursioner.
Generelt om evaluering, feedback og bedømmelse
Løbende feedup og vejledning ved udarbejdelse af opgaver og projekter.
Bedømmelsesgrundlag: Eleven bedømmes i forhold til opnåelses af fagets målpinde, ud fra elevens både
mundtlige og skriftlige præstationer.
Hvor i forløbet evalueres eleven:
Eleven får karakter i følgende opgaver: Eleverne får karakter for deres projektopgave og
fremlæggelse af denne. Projektopgaven vægter med 50% i standpunktskarakteren. 50%
bedømmes ud fra elevernes deltagelse i undervisningen mundtlig såvel som skriftlig.

Prøve/eksamen: Landbrugsassistentprøve
Formål med faget

Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige
kompetencemål for trin 1 (Landbrugsassistent). Skolen fastsætter de nærmere rammer inden for
hvilke, eleven skal løse sin opgave. Inden for disse rammer vælger eleven det faglige fokus, der skal
danne grundlag for opgavebesvarelsen.

Målpinde/faglige mål jævnfør uddannelsesordningen eller “bekendtgørelse om grundfag, …"
Målpinde nr. 1-11 i uddannelsesordningen

Målpindenes relation til gennemførte fag på Trin 1 af Landbrugsuddannelsen.

Målpinde 1-5 samt 7: eleven har i faget Landbrugsproduktion (16711) arbejdet med disse målpinde (Se
LUP for Landbrugsproduktion
Målpind 6: Eleven har gennemført faget Plantebeskyttelse 1 (14247)
Målpind 8: Eleven har gennemført faget Grundlæggende Økonomi (09300)
Målpind 9: Eleven har gennemført faget Økologi, Grundprincipper (10499) samt Landbrugsproduktion
(16711) og Biologi E (10802)
Målpind 10: Eleven har gennemført faget Matematik F (10818)
Målpind 11: Eleven har øvet samarbejde og kommunikation i skoleforløbene (Grundforløb og
1.hovedforløb) samt under praktikforløbet.
Beskrivelse af indhold i undervisningen
Se indholdsbeskrivelsen

Rammefaktorer

Eleven har 3 dage til den afsluttende prøves opgave, herunder besøget på en landbrugsejendom med
planteavl og enten kvæg eller svin som husdyr.
Der er lærervejledning på besøget og under opgave-udarbejdelsen.
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Generelt om evaluering, feedback og bedømmelse
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