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24.-25. august 2017 i Viborg 

 

Fælles årsmøde for  

jordbrugets uddannelser 2017  

 

– få dit årlige skud grøn inspiration! 
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Velkommen til årsmøde for jordbrugets uddannelser 

 

Igen i år er det en glæde, at byde velkommen 

til det fælles årsmøde for undervisere og le-

dere på jordbrugets uddannelser.  

Programmet til årsmøde 2017 er farvet af 

udviklingen af erhvervsuddannelserne og det 

gennemgående tema er digitalisering og di-

daktik, samt fremtidens landbrug, hvilket i høj 

grad afspejler sig i de udbudte workshops. 

Programmet tilbyder som noget nyt 3 work-

shoprunder med 14 forskellige workshops. 

Årsmødets første dag åbner med en digital 

hilsen fra Miljø- & Fødevareminister Esben 

Lunde Larsen samt to inspirationsoplæg fra 

henholdsvis Ulrik Wilbek og Nicolai Moltke-

Leth. Ulrik Wilbek vil dele sin viden og erfa-

ringer med motivation, ejerskab og talentud-

vikling. Mens Nicolai Moltke-Leth, bestyrel-

sesformand for True North, vil tale om poten-

tialet i unge mennesker.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Før aftenens festmiddag går i gang vil for-

manden for Landbrug og Fødevarer, Martin 

Merrild, holde tale mens der bliver budt på et 

glas bobler.  

 

 

 

 

 

Dagens første workshoprunde starter efter 

frokost, hvor I allerede ved tilmeldingen væl-

ger én af de 7 forskellige workshops.  

Efter kaffepausen hvor der samles ideer og 

energi, starter anden workshoprunde, hvor I 

igen skal vælge én af 7 workshops.  

På baggrund af den store efterspørgsel på de 

seneste årsmøder, vil der i år være en tredje 

workshoprunde. Nogle workshops bliver der-

for gentaget i flere runder. På den måde får I 

så mange af jeres interesser og ønsker op-

fyldt som muligt. 

Talerne, workshops og aktiviteterne gennem 

dette årsmøde vil bestræbe sig på at informe-

re, diskutere, udvikle samt give bud på løs-

ninger på de aktuelle udfordringer i landbru-

get. Samtidig har årsmødet en vigtig social 

funktion. Derfor er der i programmet indlagt 
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TILMELDING 

Tilmeldingen til årsmødet skal ske på dette link: 

https://goo.gl/forms/B32uEsWy0EK0J3z83 

1700,-  

for medlemmer af Danske Landbrugsskoler 

1800,- 

for medlemmer af Skoleudvalget 

do. eksl.moms 

OBS! I tilmeldingsskemaet vil I også blive bedt om at tilmelde jer faglige møder, frokost og middag. 

 

 

tid til at networke og erfaringsudveksle med 

kolleger fra andre grønne erhvervsskoler. 

Læs mere om de forskellige workshops og 

inspirationsoplæg i programmet på side 4 til 

8. Find det detaljerede program med work-

shops, inspirationsoplæg, middage med mere 

på side 9 til 14. 

Årsmødets sidste dag starter med den traditi-

onsrige flaghejsning efterfulgt af en inspirati-

onstur ved søerne i Viborg og i Klostermar-

ken, der vil danne rammen om bevægelse, 

refleksion og brug af et digitalt værktøj – tu-

ren slutter med morgenmad. 

Derefter deles årsmødet op i faglige retnin-

ger, indtil vi mødes til inspirations-oplægget 

af Thomas Grønnemark, der med sit oplæg 

’Doven Energi; Lav mindre, nå mere’ sender 

os inspirerede mod årsmødets slutning. Fre-

dagens program slutter af med en sandwich 

inden vi siger farvel klokken 13.30.  

 

 

 

 

Årsmødet er blevet til i et samarbejde mellem 

Asmildkloster Landbrugsskole og det fælles 

formandskab samt Danske Landbrugsskolers 

sekretariat.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/B32uEsWy0EK0J3z83
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Workshops 
 

Workshop 1 – workshoprunde 1 

’Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag 

– fra strategi til praksis’ 

Sandra Hansen Karner & Ghita Bjerregaard, 

Pædagogiske konsulenter, STUK (UVM) 

Workshoppen vil omhandle skabelsen af et 

fælles pædagogisk og didaktisk grundlag fra 

strategi til praksis. Workshoppen styres af et 

par velkendte ansigter på årsmødet Sandra 

og Ghita, der vil koble de mange elementer 

fra EUD-reformen til arbejdet på skolerne 

med pædagogik og didaktik, og de vil kunne 

svare på relevante og relaterede spørgsmål. 

 

Workshop 2 & 12 – workshoprunde 1 og 2 

’LUP-arbejdet i praksis’  

Eva Grützmeier og Claus Søe, EUD-

læringskonsulenter 

Workshoppen handler om hvordan den lokale 

undervisningsplan (LUP) bliver et redskab, 

der løbende kan udvikle og understøtte un-

dervisningen. Og hvordan kan man gøre sko-

lens pædagogisk didaktiske grundlag ret-

ningsgivende i denne proces? 

Deltagerne opfordres til at medbringe et ek-

sempel på en LUP og skolens fælles pæda-

gogisk didaktiske grundlag. Workshoppen 

veksler mellem oplæg og gruppearbejde.  

 

 

Workshop 3 & 13 – workshoprunde 1 og 2 

’Digitalisering i fødevareerhvervet’ 

Nicolai Fog Hansen, Projektchef SEGES 

SEGES bidrager med et spændende oplæg 

om den digitale udvikling i landbruget-

/fødevareerhvervet. Oplægget vil bidrage til 

en forståelse af de digitale trends, tendenser 

og indblik i den aktuelle situation i branchen 

og i den praktiske implementering ude på de 

enkelte landbrug. Workshoppen vil også in-

deholde bud og eksempler på hvilke konse-

kvenser digitaliseringen bør få for undervis-

ningen ved jordbrugets uddannelser.   

 

Workshop 4 – workshoprunde 1 

’Natur på skoleskemaet’ 

Heidi Buur Holbeck & Anne Erland Eskildsen, 

Seges Anlæg & Miljø, Miljø & Land 

På modul 2 skal der fremover være en uges 

undervisning i ”Naturpleje og natur-

forvaltning”. Bliv fagligt inspireret til hvordan 

eleven kan forstå den grundlæggende ide 

med naturpleje, naturforvaltning og biodiver-

sitet. Modulet skal også indeholde informati-

on om prioritering af naturindsatser, kend-

skab til de vigtigste naturtyper og artsgrupper 

i det åbne land, inspiration til at arbejde med 

naturpleje, som en del af landbrugsbedriften 

eller som en selvstændig driftsgren.  
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Workshoppen giver muligheden for at være 

med til at diskutere, hvordan det nye tema 

kommer godt fra start, hvordan bliver det re-

levant og spændende for eleverne mv. 

 

Workshop 5 – workshoprunde 1 

’Digitaliserede lærebøger fra SEGES For-

lag – nye muligheder i undervisningen’ 

Lene Overgaard Bruun, forlagschef, og Lise 

Majgaard Mortensen, forlagsredaktør, 

SEGES Forlag 

SEGES Forlag præsenterer en ny interaktiv 

lærebogsportal til landbrugsuddannelserne.  

I workshoppen reflekterer vi over den digitale 

bogs didaktiske muligheder og potentiale 

som portal til vidensdeling. Derefter inviterer 

vi lærerne til at sætte deres personlige og 

professionelle præg på de nye digitale mate-

rialer. Workshoppen vil veksle mellem præ-

sentation, refleksion og dialog. 

Målgruppe: Alle der interesserer sig for digita-

le læremidler, primært landbrug. 

 

Workshop 6 – workshoprunde 1 

’True North’ 

Nicolai Moltke-Leth, Bestyrelsesformand True 

North, foredragsholder og jægersoldat 

Workshoppen vil handle om de metoder og 

værktøjer, True North bruger for at udvikle 

elevernes mindset, frigøre deres potentiale 

og løfte dem både fagligt, personligt og soci-

alt samtidigt med, at True North uddanner 

skolens medarbejdere. 

 

Workshop 7 – workshoprunde 1 

’Undervisningsdifferentiering – 20 skridt 

til at møde dine elever’  

Ole Ditlev Nielsen, fra 20skridt 

En workshop om meningsfuld differentiering 

for eleverne – uden at du som lærer knækker 

halsen. 

Her er en workshop, der hiver teorierne om 

undervisningsdifferentiering ned på jorden og 

ind i undervisningslokalerne. Det er en work-

shop der med konkrete råd og idéer giver dig 

inspiration til, hvordan du kan arbejde med 

undervisningsdifferentiering på en måde, der 

er meningsfuld for eleverne og overskuelig 

for dig som underviser. 

Det er svært at tilgodese alle elevtyper, 

og hverdagen er travl. De fleste lærere aner-

kender behovet for undervisningsdifferentie-

ring, men hvordan gør du det lige i praksis? 

Hvordan får du differentieret, når der er et 

pensum at følge og en hverdag at forholde 

sig til? Denne workshop viser, hvordan det 

kan gøres. 
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Workshop 8 & 19 – workshoprunde 2 og 3 

’Viborg 10CV – Flipped learning’  

Bodil Vitting Petersen & Roald Benthin Ki-

ilerich fra Viborg Kommunes 10. klasses cen-

ter. 

En workshop om brug af Flipped Learning på 

10 CV med en målgruppe af unge 15-16 åri-

ge med forskellige behov ift. skole og læring. 

10 CV vil øse af deres erfaringer og viden fra 

praksis. 

 

Workshop 9 – workshoprunde 2 

‘Forandringspædagogik’  

Ole Ditlev Nielsen, fra 20skridt 

Hvordan udvikler du din undervisning i en tid 

med forandringer og pres udefra på lærer-

gerningen? Med udgangspunkt i den anmel-

derroste bog “Forandringspædagogik” giver 

Ole Ditlev Nielseninput til, hvordan du som 

lærer håndterer forandringerne og holder 

fokus på det vigtige – glæden ved at undervi-

se – i en forandringstid. 

 

Workshop 10, 17 & 18 – workshoprunde 2 

og 3 

’Rundvisning på Asmildkloster Land-

brugsskole - Skolens rum som didaktisk 

værktøj’  

Lars Møgelbjerg Andersen, Rolf T. Poulsen 

og Lars Mogensen Asmildkloster Landbrugs-

skole 

Asmildkloster Landbrugsskole var indstillet til 

undervisningsmiljøprisen 2016 – Oplev ved 

selvsyn hvad der gjorde indstillingen og hør 

om tankerne bag. Alt sammen mens du be-

væger dig rundt på den nye og den gamle del 

af skolen. 

 

Workshop 11 & 20 – workshoprunde 2 og 3 

’Green Career – bliv en dygtig spilstyrer’ 

Nadia Dietz, marketingkonsulent på Agrosko-

len, & Kasper Hansen, praktikvejleder på 

Dalum Landbrugsskole  

Green Career er et spil udviklet til 8. klasser, 

og skal åbne elevernes øjne for erhvervsud-

dannelserne, særligt de grønne. Workshop-

pen vil omhandle spillet – og især den positi-

on, vi som uddannelse tager, når vi skal ind-

tage rollen som ”spilstyrer”. 

 

To inkarnerede gamere, Nadia Dietz og Ka-

sper Hansen, vil instruere i anvendelse af 

Green Career og give en lang række råd og 

tips, så det nemmere kan sikres at eleverne 

får en super oplevelse. 

 

Workshoppen vil også beskæftige sig med, 

hvordan vi åbner dialog med fx UU-vejledere, 

der i flere kommuner har udvist interesse i at 

bruge spillet. 

 

Deltagere i workshoppen er som udgangs-

punkt undervisere og ledere på skolerne, der 
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er ansvarlige for implementering af Green 

Career i vejlednings- og markedsføringsakti-

viteter.    

 

Workshop 14 – workshoprunde 2 

’STRONG – styrkelse af elevernes person-

lige og sociale kompetencer på Gf1’ 

Lars Møgelbjerg Andersen, forstander på 

Asmildkloster Landbrugsskole 

”Virksomhedslederen ansætter en medarbej-

der med de rette personlige kompetencer” – 

ikke nødvendigvis én der er god til at køre 

traktor… At have styr på de personlige kom-

petencer er vigtigere end nogensinde. Både 

når det gælder job og læring er det vigtigt at 

kende sig selv, være god til at kommunikere 

og indgå i relationer og fællesskaber. 

STRONG er et bud på arbejdet hermed. Hør 

om STRONG, Camp ”Den gode landmand” 

og faget ”Vedligehold” og prøv selv enkelte 

øvelser. 

 

Workshop 15 – workshoprunde 3 

’Det aktive skolemiljø’ – Liv på skolen 24-

7’  

Gerner Amor & Birgitte Hedemann Andersen, 

Asmildkloster Landbrugsskole 

Mange elever bor og spiser på jordbrugssko-

lerne og landbrugsskolerne er i perioder det 

andet hjem for eleverne. Med kostskolen har 

vi enestående muligheder for at arbejde med 

og rundt om eleverne 24-7. Hvilke tanker gør 

vi os om denne opgave? Hvordan kan det 

gøres i praksis? Hvad ønsker eleverne? 

Hvordan er det ar arbejde med det aktive 

skolemiljø? Gerner og Birgitte giver nogle af 

svarene. 

 

Workshop 16 – workshoprunde 3 

’JORU – JOrdbrugslærere Rejser Ud’ 

Anders Højlund Nielsen, Bygholm Land-

brugsskole & formand for EUROPEA Dan-

mark og Karolina Sikala, Jordbrugets Uddan-

nelsescenter 

Workshoppen vil omhandle JORU, 

EUROPEA Danmarks ERASMUS+-projekt 

2015-17 + nyt projekt 2017-19. 

Formålet med workshoppen er vidensdeling, 

netværk og inspiration til internationalisering.  

Workshoppen vil belyse hvad kom der ud af 

at sende 36 lærere på studietur i Europa, 

hvad de lærte samt hvad kan de – og vi - 

bruge det til? 

Workshoppens form vil være oplæg, øjenvid-

neberetninger og Q&A. 
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De 7 dovne principper er: 

Slap af, når du kan 

Træk andre ned i sofaen 

Spring over, hvor gærdet er lavest 

Lad andre gøre arbejdet 

Snyd dig udenom 

Hjælp – når du har lyst 

Hold flere fester 

 

Inspirationsoplæg 

Ulrik Wilbek 

Ulrik Wilbek (født 13. april 1958) er alle tiders 

mest succesrige danske håndboldtræner, da 

han indtil OL i Beijing i 2008 ikke havde delta-

get, som træner, i en VM-, EM- eller OL slut-

runde uden at vinde medaljer. Han har skabt 

store resultater med dame- og herrehold, så-

vel det danske landshold som i Viborg HK. 

Ulrik vil dele sin viden og erfaringer set i for-

hold til erhvervsuddannelsernes opgaver med 

talentudvikling, motivation af eleverne og det 

at nå sine mål som en del af et hold. 

Nicolai Moltke-Leth 

Nicolai Moltke-Leth har arbejdet med udvik-

ling af det menneskelige potentiale det meste 

af sit liv. Han ved, hvad det kræver at identi-

ficere sit personlige talent – og at finde styrke 

til at nå sine mål. Nicolais oplæg vil handle 

om potentiale og mindset. Nicolai uddannet 

kaptajn i Danmarks militære eliteenhed, Jæ-

gerkorpset. 

’Inspirationstur ’ 

”Vi tager egen medicin” - Morgentur med be-

vægelse, refleksion ved hjælp af digitale me-

dier og gåben, på turen er der kaffe og mor-

genmad.  

(Husk at medbringe praktisk fodtøj samt over-

tøj til gåturen fredag morgen.) 

 

’Doven Energi; Lav mindre, nå mere’ 

Thomas Grønnemark, foredragsholder og 

forfatter 

Danmark er et af verdens lykkeligste lande 

med et gigantisk forbrug af lykkepiller. Para-

doksalt. Det må betegnes som doping! 

Vi har plantet vores fod solidt på speederen, 

hele døgnet. Det hele går stærkt, og det giver 

stress for mange mennesker. Alt for mange. 

Men Thomas Grønnemark viser en anden 

vej. 

”Doven Energi” – altså den kloge version – 

kan give mennesker alt fra livsnydelse til ro-

busthed, og sågar arbejdsglæde. Sådan et 

nyt mirakel-middel lyder næsten for godt til at 

være sandt. Og det er det også. For der fin-

des ikke noget mirakel-middel mod stress – 

det skal komme inde fra folk, og alle har det. 

Det handler bare om, at vi skal være lidt mere 

dovne – på den kloge måde. 
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Detaljeret program 

 

Torsdag d. 24. august 

 

Kl. 09.00 – 09.30 Ankomst og indtjekning - kaffe og en bid brød 

 

Kl. 09.30 – 09.45 Velkomst v. Lars Møgelbjerg Andersen, forstander Asmildkloster 

Landbrugsskole 

Kl. 09.45 – 09.50 Velkomsttale v. Marianne Oksbjerre, formand Danske Landbrugs-

skoler 

Kl. 09.50 - 10.00 Digital hilsen v. Miljø- & Fødevareminister (V) Esben Lunde Larsen  

Kl. 10.00 – 11.00 Inspirationsoplæg: Ulrik Wilbek  

Kl. 11.00 – 12.00 Inspirationsoplæg: Nicolai Moltke-Leth 

 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 

 

Kl. 13.00 – 13.10 Introduktion og praktiske detaljer til workshops v. Lars M. Andersen 

 Se detaljeret beskrivelse af de forskellige workshops i programmet s. 4-8. 

 

Kl. 13.15 – 14.30 Første workshoprunde  

 

Workshop 1: ’Fælles pædagogiske og didaktiske grundlag - fra stra-

tegi til praksis’ 

Pædagogiske konsulenter Sandra Hansen Karner & Ghita Bjerregaard, STUK 

 Workshop 2: ’LUP-arbejdet i praksis’ 

 Eva Grützmeier & Claus Søe, EUD-læringskonsulenter, MBUL 

 OBS! Gentages i anden workshoprunde 
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 Workshop 3: ’Digitalisering i fødevareerhvervet’  

 Nicolai Fog, Projektchef SEGES 

OBS! Gentages i anden workshoprunde 

 Workshop 4: ’Natur på skoleskemaet’ 

Heidi Buur Holbeck & Anne Erland Eskildsen, Seges Anlæg & Miljø, Miljø & 

Land 

 Workshop 5: ’Digitaliserede lærebøger fra SEGES Forlag                  

– nye m uligheder i undervisningen’ 

Forlagschef Lene Overgaard Bruun og forlagsredaktør Lise Majgaard Morten-

sen, SEGES Forlag  

 Workshop 6: ’True North – Frigiv de unges potentiale’ 

 Nicolai Moltke-Leth, bestyrelsesformand, foredragsholder og jægersoldat 

 Workshop 7: ’Undervisningsdifferientering - 20 skridt til at møde 

dine elever’ 

 Ole Ditlev Nielsen, fra 20skridt 

Kl. 14.30 – 15.00 Aktivitetsskift med kaffe & kage ved workshop 

 

Kl. 15.00 – 16.20 Anden workshoprunde  

 

 Workshop 8: ‘Viborg 10CV – Flipped learning’ 

Bodil Vitting Petersen & Roald Benthin Kiilerich, 10 CV Viborg Kommune 

 OBS! Gentages i tredje workshoprunde 

Workshop 9: ’Forandringspædagogik’ 

Ole Ditlev Nielsen, 20skridt 

 Workshop 10: ’Rundvisning på Asmildkloster Landbrugsskole  

 - Skolens rum som didaktisk værktøj’ 

 Rolf T. Poulsen, Asmildkloster Landbrugsskole 

 OBS! Gentages to gange i tredje workshoprunde 
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Workshop 11: ‘Green Career – bliv en dygtig spilstyrer’ 

Nadia Dietz, marketingskonsulent & Kasper Hansen, praktikansvarlig 

OBS! Gentages i tredje workshoprunde 

 Workshop 12: ’LUP-arbejdet i praksis 

  Eva Grützmeier & Claus Søe, EUD-læringskonsulenter, MBUL 

 OBS! Afholdes også i første workshoprunde 

 Workshop 13: ’Digitalisering i fødevareerhvervet’  

 Nicolai Fog, Projektchef SEGES 

OBS! Afholdes også i første workshoprunde 

 Workshop 14: ’STRONG – styrkelse af elevernes personlige og so-

ciale kompetencer på Gf1’ 

 Lars Møgelbjerg Andersen, forstander på Asmildkloster Landbrugsskole 

 

Kl. 16.30 – 17.40 Tredje workshoprunde 

  

 Workshop 15: ’Det aktive skolemiljø’ – Liv på skolen 24-7’  

 Gerner Amor & Birgitte Hedemann Andersen, Asmildkloster Landbrugsskole  

 Workshop 16: JORU – JOrdbrugslærere Rejser Ud’’ 

 Anders Højlund Nielsen, Bygholm Landbrugsskole & formand for EUROPEA 

Danmark og Karolina Sikala, Jordbrugets Uddannelsescenter 

 Workshop 17: ’Rundvisning på Asmildkloster Landbrugsskole - 

Skolens rum som didaktisk værktøj’  

 Lars Møgelbjerg Andersen, Asmildkloster Landbrugsskole 

OBS! Afholdes også i anden workshoprunde 

 Workshop 18: ’Rundvisning på Asmildkloster Landbrugsskole - 

Skolens rum som didaktisk værktøj’ 

 Lars Mogensen, Asmildkloster Landbrugsskole 

OBS! Afholdes også i anden workshoprunde  

  



 

 12 

 Workshop 19: ‘Viborg 10CV – Flipped learning’ 

 Bodil Vitting Petersen & Roald Benthin Kiilerich, 10 CV Viborg Kommune 

OBS! Afholdes også i anden workshoprunde 

 Workshop 20: ‘Green Career – bliv en dygtig spilstyrer’ 

 Nadia Dietz, marketingskonsulent & Kasper Hansen, praktikansvarlig  

OBS! Afholdes også i anden workshoprunde 

 

Kl. 18.40 – 19.00 Aperitif 

Kl. 19.00 Festtale: ’Fremtidens Landbrug’ 

 Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer  

Kl. 19.15 – 24.00 Middag og fest  

Kl. 24.00 Natmad 

 Baren lukker kl. 01.00 
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Fredag d. 25. august 

 

Kl. 07.40 – 07.45 Flaghejsning 

 

Kl. 07.45 – 09.30 Inspirationstur: Morgenrefleksion med bevægelse, digitale medier 

og refleksion, herunder morgenmad 

 

Kl. 09.30 – 09.35 5 min ved formandskabet i Danske Landbrugsskoler 

 

Kl. 09.35 – 09.45 Fordeling til de faglige møder 

Kl. 09.45 – 12.00 Faglige møder 

 Fagligt møde - Skovbrug 

 Fagligt møde - Gartner 

 Fagligt møde - Anlægsgartner / Greenkeeper  

 Fagligt møde - Dyrepasser 

 Fagligt møde - Landbrug 

  Landbrug – Kvæg v/Asmildkloster Landbrugsskole 

  Landbrug – Svin v/Asmildkloster Landbrugsskole 

  Landbrug – Planter v/Asmildkloster Landbrugsskole 

  Landbrug - Økonomi v/Asmildkloster Landbrugsskole 

  Landbrug – Ledelse v/Asmildkloster Landbrugsskole 

  Landbrug – Teknik v/Asmildkloster Landbrugsskole 

  Landbrug – Dansk v/Asmildkloster Landbrugsskole 

  Landbrug – Samfundsfag v/ Asmildkloster Landbrugsskole 

 

Kl. 10.30 – 12.00  Fælles ledermøde 

  Skoleudvalget og forstandere for landbrugsskolerne 
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Kl. 12.00 – 13.15 Inspirationsoplæg: Doven Energi: Lav mindre, nå mere 

 Thomas Grønnemark, inspirator, forfatter og foredragsholder 

 

Kl. 13.15 – 13.30 Farvel og tak for denne gang og sandwich 

 

 

TILMELDING 

Tilmeldingen til årsmødet skal ske på dette link: 

https://goo.gl/forms/B32uEsWy0EK0J3z83 

1700,-  

for medlemmer af Danske Landbrugsskoler 

1800,- 

for medlemmer af Skoleudvalget 

do. eksl moms 

OBS! I tilmeldingsskemaet vil I også blive bedt om at tilmelde jer faglige møder, frokost og middag. 

 

https://goo.gl/forms/B32uEsWy0EK0J3z83

