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Titel:
Kort titel:
Varighed:
Godkendelsesperiode:
Status (EUU):
Status (UVM):
Delmål:

Uddannelsesmål med detaljer

45303
Kvægproduktion, ajourføring
Kvæg ajour
3,0 dage.
01-12-2005 og fremefter
GOD
GOD
Nej

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne
Deltageren kan planlægge og gennemføre en kvægproduktion, herunder inddrage og anvende de nyeste
forsknings- og forsøgsresultater på området, og samtidig være opmærksom på gældende lovgivning,
dyrevelfærd, miljøforhold og økonomi.
Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser
Ingen.
Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål:
42366 Kvægproduktion, ajourføring
Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser:
2283 (AI) Landbrugsproduktion (moder-FKB)
Tekster til UddannelsesGuiden
WEB-søgetekst:
I uddannelsen arbejder deltagerne med teoretiske færdigheder omkring planlægning og gennemførelse af
en kvægproduktion. De seneste forsknings- og forsøgsresultater på området inddrages i arbejdet.
Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer ansat i virksomheder
med tilknytning til disse områder.
Mål:
Deltageren kan planlægge og gennemføre en kvægproduktion, herunder inddrage og anvende de nyeste
forsknings- og forsøgsresultater på området, og samtidig være opmærksom på gældende lovgivning,
dyrevelfærd, miljøforhold og økonomi.
Varighed:
3,0 dage.
Eksamen:
Der er en mundtlig prøve til uddannelsen
Den danske kvalifikationsramme for livslang læring
Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 4
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Indhold:
I uddannelsen arbejder deltagerne med teoretiske færdigheder omkring planlægning og gennemførelse af
en kvægproduktion. De seneste forsknings- og forsøgsresultater på området inddrages i arbejdet.
Jobmuligheder og videre uddannelse:
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som
beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde,
arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte
handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed
for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for
erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
Bevis opnås således:
Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte
handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som
udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået. Der kan dog gives dispensation til prøveaflæggelse. For
arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der ikke er udviklet en prøve, vil beviset udstedes, hvis underviseren
vurderer, at deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede
mål. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) med
mindre, dette forhindres af anden lovgivning.
Uddannelsesinstitutioner som kan tildele bevis:
Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af
Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen.
Bevistekster
Bevisformat:A6
Gældende fra:01-12-2005
Bevistekst:Indehaveren kan under inddragelse og anvendelse af de nyeste erfaringer, forsknings- og
forsøgsresultater samt under hensyntagen til gældende lovgivning, dyrevelfærd, miljø, arbejdsmiljø og
økonomi:
- vurdere de enkelte stald og produktionssystemers fordele og ulemper
- planlægge og gennemføre en optimal fodring af kvæg
- lægge en avls- og reproduktionsstrategi
- foretage en langsigtet planlægning af en kvægproduktion, herunder analysere produktionsmæssige og
økonomiske forhold.
Denne uddannelses indhold er indeholdt i Landbrugsuddannelsen, Bekendtgørelse nr. 712 af 1. juli 2005.

Prøver
Gyldighedsperiode:
05-11-2019 og fremefter
Status (EUU):
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GOD
Status (UVM):
GOD
Prøveformer:
Muntlig
Anden prøveform:
Nej
Beskrivelse af anden prøveform:

Særlig prøve til fjernundervisning:
Nej
Prøve kan aflægges af selvstuderende:
Nej
Hele eller dele af prøvens beskrivelse overlades til institutionerne:
Nej
Ingen prøve pga. lav uddannelsesaktivitet:
Nej
Ingen prøve pga. særlige omstændigheder:
Nej
Ingen prøve da spørgsmålet om prøver er reguleret af anden myndighed, organisation eller lign.:
Nej
Beskrivelse af prøven:
Prøven foregår ved kursets afslutning. Prøvetiden er ca. 5 minutter per deltager og kan foregå individuelt
eller i gruppeform. Der må anvendes de undervisningsmaterialer, som har været anvendt i
undervisningen.
Prøven gennemføres som en mundtlig prøve inden for ét af følgende temaer, jf. bedømmelsesgrundlaget:
- Tema A. Planlægning og gennemførelse af en kvægproduktion med inddragelse og anvendelse af
seneste forskning- og forsøgsresultater
- Tema B. Planlægning og gennemførelse af en kvægproduktion med henledt opmærksomhed på
gældende lovgivning, dyrevelfærd, miljøforhold eller økonomi
Underviseren vælger ét til to spørgsmål til det udvalgte tema, jf. prøveforlægget. Spørgsmålene danner
udgangspunkt for og ramme om undervisers spørgsmål. Underviseren kan stille uddybende eller
supplerende spørgsmål til kursistens svar, herunder spørgsmål specifikt rettet mod netop de emner, som er
gennemgået i undervisningen.

Vedhæftede dokumenter:
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Prøveforlæg.pdf;

Bedømmelsesgrundlag:
Bedømmelsesgrundlaget for prøven er deltagerens mundtlige fremlæggelse og svar på stillede spørgsmål
inden for det udvalgte tema:
Tema A.
Planlægning og gennemførelse af en kvægproduktion med inddragelse og anvendelse
af seneste forskning- og forsøgsresultater
Tema B.
Planlægning og gennemførelse af en kvægproduktion med henledt opmærksomhed på
gældende lovgivning, dyrevelfærd, miljøforhold eller økonomi

Vedhæftede dokumenter:

Bedømmelseskriterier:
Bedømmelsen er individuel.
For at få udstedt kursusbevis skal deltagerens mundtlige fremlæggelse og svar på spørgsmål udgøre en
tilstrækkelig præstation med en minimalt acceptabel grad af:
- Faktuel viden om kursets temaer.
- Færdigheder i planlægning og gennemførelse af en kvægproduktion
- Refleksion og dialog om kurset temaer.

Vedhæftede dokumenter:

