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Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2016 

Dalum Landbrugsskole og Kold College 

Torsdag d. 25. august kl. 09.30 – fredag d. 26. august kl. 13.00 

Det er en glæde igen i år, at byde velkommen til det fælles årsmøde for undervisere og ledere på jordbrugets 

uddannelser. Årsmødet er blevet til i et samarbejde mellem arrangørskolerne Dalum Landbrugsskole og Kold 

College samt det fælles formandskab og Danske Landbrugsskolers sekretariat. 

Åbningstalen bliver leveret af Ellen Trane Nørby, minister for Børn, Undervisning og Ligestilling, der vil udfolde 

regeringens tanker om ungdomsuddannelserne generelt og erhvervsuddannelserne specifikt. Ministerens 

åbningstale vil blive efterfulgt af et inspirationsoplæg fra Mattias Tesfaye, MF og erhvervsuddannelsesordfører 

for Socialdemokratiet.  

Efter disse indlæg vil der blive serveret en dejlig frokost. 

Efter frokost starter 1. Aktivitetsrunde, hvor I allerede ved tilmeldingen skal vælge én af de 7 forskellige 

workshops. Efter en kaffe og kage pause, hvor der samles ideer og energi, starter 2. Aktivitetsrunde, hvor I igen 

skal vælge én af 7 workshops. I programmet s. 5-8 findes en beskrivelse af de enkelte workshops. Tilmeldingslink 

findes nederst på denne side. 

Dagens faglige program slutter med et inspirationsoplæg, eller alternativt kan man vælge en rundvisning på Kold 

College, og vi mødes igen kl. 18.40 til et glas bobler og en surprise. Middagen starter kl. 19.15, og så er der fest 

med underholdning indlagt undervejs. 

Fredagen starter kl. 8.30 med et fælles inspirationsindlæg fra Rune Strøm, der vil fortælle om den gode 

arbejdsplads. Indholdet bliver leveret med humor, men er også meget konkret, så det er lige til at bruge i en 

hektisk og udfordrende dagligdag.  

Herefter deles årsmødet op i faglige retninger indtil kl. 12, hvor vi mødes til det sidste spændende 

inspirationsoplæg. Årsmødet slutter af med en sandwich kl. 12.45 og afsked kl. 13.  

Programmet til årsmøde 2016 er naturligvis influeret af den faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling på 

erhvervsuddannelserne, men også af ambitionen om at tiltrække flere dygtige unge til de grønne 

erhvervsuddannelser. Ambitionen for årsmødet er også at hjælpe til at skabe endnu stærkere og inspirerende 

uddannelsesmiljøer for at få flere til at gennemføre med et endnu højere fagligt udbytte. 

Talerne, oplæggene og aktiviteterne gennem hele årsmødet vil forsøge både at informere, diskutere, udvikle og 

give bud på løsninger på de ovenstående aktuelle udfordringer, så spændende bliver det samtidig med, at 

årsmødet også har en social funktion, hvor vi skal have tid til at networke og erfaringsudveksle med kollegerne 

fra de andre grønne erhvervsskoler.  

Tilmelding til årsmøde og de enkelte workshops kan ske på dette link:  

http://www.aarsmoede.dk/  

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

Det fulde program kan ses på s. 2-4, og I kan læse mere detaljeret om de enkelte aktiviteter på s. 5-8. 

http://www.aarsmoede.dk/
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Torsdag d. 25. august  

Kl. 09.30 – 10.00 Ankomst og indtjekning - kaffe og en bid brød 

Kl. 10.00 – 10.10 Velkomst v. Hans-Henrik Jensen og Jens Munk Kruse (arrangørskoler) 

Kl. 10.10 – 10.15 Velkomsttale v. Niels-Ole Vibo Jensen (det fælles formandskab) 

Kl. 10.15 - 11.00 Åbningstale v. undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) 

Kl. 11.00 – 12.00 Inspirationsoplæg: Mattias Tesfaye, MF Socialdemokratiet og 

erhvervsuddannelsesordfører  

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 

Kl. 12.50 – 13.00 1. Aktivitetsrunde - Introduktion v. Jens & Hans-Henrik 

 Se detaljeret beskrivelse af workshops i programmet s. 5-8. 

 Workshop 3 og 7 kører i begge aktivitetsrunder. 

Kl. 13.15 – 14.30 Workshop 1: ”Kvalitet i uddannelsen”  

  v. Sandra Hansen Karner og Ghita Bjerregaard, pædagogiske konsulenter, STUK 

Kl. 13.15 – 14.30 Workshop 2: ”Skolehjem og det gode studiemiljø – muligheder og 
udfordringer” 

 v. Flemming Moestrup, skolehjemsansvarlig Kold College  

Kl. 13.15 – 14.30 Workshop 3: ”Helhedsorienteret og differentieret undervisning”  

  v. Eva Højmark & Helga Bojesen, eud-læringskonsulenter, MBUL 

Kl. 13.15 – 14.30 Workshop 4: ”SummerCamp / FarmerCamp” 

 v. Danske Landbrugsskolers arbejdsgruppe  

Kl. 13.15 – 14.30           Workshop 5: ”Digitalisering af undervisningen”  

v. Thomas Skytte, direktør, Praxis  

Kl. 13.15 – 14.30 Workshop 6: ”Fælles national standart for grundforløbsprøven på 
landbrugsuddannelsen” 

 v. Lotte Ipsen, U-leder Bygholm Landbrugsskole og medlem af U-ledernetværket 

Kl. 13.15 – 14.30 Workshop 7: ”Hvordan skaber du et godt undervisningsmiljø?” 

  v. Rasmus Challi, chefkonsulent DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) 

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

Kl. 15.00 – 16.20 2. aktivitetsrunde - Introduktion v. Jens & Hans-Henrik 

 Aktivitet 9 og 12 kørte også i 1. aktivitetsrunde 
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Kl. 15.00 – 16.20 Workshop 8: ”Den næste generation af grønne elever på EUD” 

v. Sidsel Jess, employer branding specialist Bruun & Partnere og ekstern lektor CBS 

kl. 15.00 – 16.20 Workshop 9: ”Helhedsorienteret og differentieret undervisning”  

  v. eud-læringskonsulenter Eva Højmark & Helga Bojesen, MBUL 

Kl. 15.00 – 16.20 Workshop 10: ” Digitalisering og e-læring i erhvervsuddannelserne – 
muligheder og udfordringer”  

 v. Jeppe Egendal, lektor VIA og Læringskonsulent MBUL 

Kl. 15.00 – 16.20 Workshop 11: ”JORU – Jordbrugslærere rejser ud” 

v. Anders Højlund Nielsen, bestyrelsesmedlem EUROPEA, international koordinator 

Kl. 15.00 – 16.20 Workshop 12: ”Hvordan skaber du et godt undervisningsmiljø?” 

  v. Rasmus Challi, chefkonsulent DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) 

Kl. 15.00 – 16.20 Workshop 13: ” Landbruget som karrierevej - Hernings kommunes unge-
indsats” 

 v. Marianne Oksbjerre, direktør Agroskolen og formand Danske Landbrugsskoler og 
Nadia Dietz, marketingskonsulent Agroskolen 

Kl. 15.00 – 16.20 Workshop 14: ”Droner i undervisningen” 

v. Klaus Fuglsang Rasmussen, underviser Dalum Landbrugsskole 

Kl. 16.40 – 17.40 Inspirationsoplæg:  

 eller   

Kl. 16.40 – 17.40 Rundvisning på Kold College 

Kl. 18.40 – 19.00 Aperitif – (Kold kokke og tjenere) 

Kl. 19.15 – 24.00 Middag og fest  

Kl. 24.00 Natmad (Baren lukker kl. 01.00) 
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Fredag d. 26. august  

Kl. 07.00 – 07.50 Morgenmad 

Kl. 07.50 – 08.00 Flagrejsning 

Kl. 08.00 – 09.30 Inspirationsoplæg: Rune Strøm – Den gode arbejdsplads 

Kl. 09.30 – 09.45 Pause og fordeling til de faglige møder 

Kl. 09.45 – 12.00 Fagligt møde - Skovbrug 

Kl. 09.45 – 12.00 Fagligt møde - Gartner 

Kl. 09.45 – 12.00 Fagligt møde - Anlægsgartner / Greenkeeper  

Kl. 09.45 – 12.00 Fagligt møde - Dyrepasser 

Kl. 09.45 – 12.00 Fagligt møde - Vejlederne 

Kl. 09.45 – 12.00 Fagligt møde - Landbrug 

 Landbrug - Kvæg 

 Landbrug - Svin 

 Landbrug - Planter 

 Landbrug - Økonomi  

 Landbrug - Ledelse 

 Landbrug - Teknik 

 Landbrug - Dansk 

Kl. 10.30 – 12.00  Fælles ledermøde (skoleudvalget og forstandere for landbrugsskolerne) 

Kl. 12.00 – 12.45 Inspirationsoplæg - Surprise 

Kl. 12.45 – 13.00 Farvel og tak for denne gang + sandwich 
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Præsentation af workshops og inspirationsoplæg 

Workshop 1 ”Kvalitet i undervisningen” v. pædagogiske konsulenter Sandra Hansen Karner & Ghita 
Bjerregaard, STUK (MBUL) 

Sandra og Ghitas workshop vil i år handle om kvalitet i uddannelserne, med særligt fokus på skolernes 

kvalitetsarbejde: 

 Hvad forstår vi ved kvalitetsarbejde - Hvilke udfordringer er der? 

 Erhvervsuddannelsesreformens intentioner, ministeriets tilsyn, skolernes handlingsplaner… kvalitet er i 
fokus - Men hvordan skabes kvalitet?  

 Hvordan sikrer vi sammenhæng mellem skolernes strategiarbejde, det fælles pædagogiske og didaktiske 
grundlag og undervisningen?  

 Fra strategi til praksis – fra ledelse til lærer – og den anden vej! 

Workshop 2  ”Skolehjem og det gode studiemiljø – muligheder og udfordringer” 

Introduktion til metoder i værdiarbejdet med nutidens unge. Hvordan samarbejder Skolehjemmet på tværs af 
og med uddannelsesafdelingerne, således man bedst muligt sikre gennemførelse af den unges uddannelse. 
Shoppen tager udgangspunkt i et 3-årigt udviklingsarbejde for skolehjemstilbuddet på Kold College, hvor 
forebyggelsesinitiativer, mentorprogrammer og fritidsaktiviteter er et naturligt udbud for hjemmets knap 150 
elever. 

Kort præsentation: Flemming Moestrup, Skolehjemsleder Kold College siden 2013, tidligere chefkonsulent i 

Børne- ungeorganisation omkring børns fritidsliv og trivsel, misbrugskonsulent og konfliktløser og ansat i Det 

Kriminalpræventive Råd, uddannet politimand samt arbejdet som mentor og støttekontaktperson for unge 

misbrugere/kriminelle. 

Workshop 3  “ Helhedsorienteret og differentieret undervisning” v. eud-læringskonsulenterne Eva 

Højmark og Helga Bojesen 

Workshoppen handler om, hvordan lærere og ledelse kan arbejde med differentieret og helhedsorienteret 

undervisning på erhvervsuddannelserne. Deltagerne arbejder med eget medbragt eksempel på et forløb, hvor 

der ønskes kvalificering af den helhedsorienterede undervisning og/eller differentieringen. 

Som oplæg til deltagernes arbejde vil eud-læringskonsulenterne fortælle om reformens pædagogiske 

intentioner samt om, hvordan differentiering og helhedsorientering kan omsættes til praksis. 

Desuden vil der være oplæg om, hvilke opgaver henholdsvis teamet og ledelsen har, hvis differentiering og 

helhedsorienteret undervisning skal lykkes, så eleverne motiveres og bliver så dygtige, de kan. 

Workshop 4 ”SummerCamp / FarmerCamp” v. Danske Landbrugsskolers arbejdsgruppe  

Der har i de seneste år været meget fokus på, hvordan vi rekrutterer unge direkte fra folkeskolen, og hvordan vi 

styrker erhvervsuddannelsernes image – brander – og øger kendskabet hos de unge. Et af de områder, der har 

været fokus på, er aktiviteter i sommerferien, hvor man også kan udnytte skolens faciliteter uden den store 

omkostning. Flere af de skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen er allerede i gang. I workshoppen vil du blive 

præsenteres for nogle af disse tiltag, og vi vil udveksle erfaringer og forsøge at få defineret ”et fælles DNA”, så vi 

kan få skabt flere af disse aktiviteter og få øget kendskabet til disse.  
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Workshop 5  ”Digitalisering af undervisningen” v. Thomas Skytte, direktør Praxis 

Hør Thomas Skytte fortælle om generelle strategiske perspektiver ved digitalisering: Hvilke potentialer har det 

for værdikæden i uddannelsessektoren. Thomas zoomer ind på praxisOnline, som er forlagets bud på et digitalt 

værktøj, der kan understøtte selvsamme perspektiver. 

Workshop 6 ”Fælles national standart for grundforløbsprøven på landbrugsuddannelsen v. Lotte 

Ipsen, U-leder Bygholm og medlem af U-leder-netværket 

Skolerne skal lave en fælles national standard for grundforløbsprøven, hvor der er enighed om indhold og 

niveau i prøven. Det betyder, at vi skal vælge hvilke væsentlige mål og krav fra det uddannelsesspecifikke fag, 

der skal danne grundlag for grundforløbsprøven. Skolerne skal desuden udarbejde et fælles eksempel på en 

opgave.  

I workshoppen arbejdes med at komme frem til den fælles standart og lave et kommissorium for en 

arbejdsgruppe, der nedsættes til at lave et eksempel på en opgave efterfølgende. Forhåbentlig kan alle skoler 

derfor sende en grundforløbsprøveansvarlig til workshoppen 

Workshop 7 ”Hvordan skaber du et godt undervisningsmiljø?” v. Rasmus Chaali, chefkonsulent 

DCUM (Danske Center for Undervisningsmiljø) 

Workshoppen har fokus på at give deltagerne viden om undervisningsmiljø, herunder fokus på et attraktivt 

erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø. Derudover vil workshoppen bidrage med inspiration til, hvordan 

skolerne selv kan arbejde med at udvikle deres undervisningsmiljø. Workshoppen vil være en blanding af videns 

oplæg, refleksion og dialog. 

Workshop 8 ”Den næste generation af grønne elever på EUD” v. Sidsel Jess, employer branding 

specialist Bruun & Partnere og ekstern lektor CBS 

Om foredragsholderen: Sidsel Jess er uddannet som cand.merc. i strategi, organisation og ledelse fra CBS, hvor 

hun i dag er ansat som ekstern lektor og underviser i employer branding. Gennem de sidste 6 år har Sidsel 

arbejdet som employer branding specialist i Bruun & Partnere og har hjulpet adskillelige brancheorganisationer, 

virksomheder og uddannelsesorganisationer med at styrke deres brand og tiltrække de rigtige medlemmer, 

studerende og medarbejdere. 

Formål og indhold i foredraget: Sigtet med foredraget er at give et bredt indblik i Generation Y og Z, der som 

udgangspunkt serverer den ud fra andre præmisser sammenlignet med ældre generationer. Et indblik i 

Generation Y og Z kan bruges som et indspark og en perspektivering i debatten i forhold til håndtering af de 

muligheder og udfordringer arbejdsgivere, kommunikationsfolk og samfundet generelt står overfor med en 

generation, der stiller spørgsmålstegn ved givne normer og rammer. 

Vi berører emnerne: Omverdenssyn og identitet / Holdninger til job og uddannelse / Syn på autoriteter /  

Ledelse af Generation Y/Z / Motivation og kommunikation med Generation Y/Z / Forestillinger om fremtiden og 

arbejdsmarkedet 

Workshop 9  ”Helhedsorienteret og differentieret undervisning v. eud-læringskonsulenterne Eva 

Højmark og Helga Bojesen 

Workshoppen handler om, hvordan lærere og ledelse kan arbejde med differentieret og helhedsorienteret 

undervisning på erhvervsuddannelserne. Deltagerne arbejder med eget medbragt eksempel på et forløb, hvor 

der ønskes kvalificering af den helhedsorienterede undervisning og/eller differentieringen. 
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Som oplæg til deltagernes arbejde vil eud-læringskonsulenterne fortælle om reformens pædagogiske 

intentioner samt om, hvordan differentiering og helhedsorientering kan omsættes til praksis. 

Desuden vil der være oplæg om, hvilke opgaver henholdsvis teamet og ledelsen har, hvis differentiering og 

helhedsorienteret undervisning skal lykkes, så eleverne motiveres og bliver så dygtige, de kan. 

Workshop 10 ” Digitalisering og e-læring i erhvervsuddannelserne – muligheder og udfordringer” v. 

Jeppe Egendal, Lektor VIA 

I oplægget vil du få inspiration til, hvordan du kan inddrage forskellige digitale teknologier og medier i 

undervisningen. Samtidig vil Jeppe i oplægget diskutere de muligheder og udfordringer, dette rummer: 

 Hvorfor er der så stor fokus på digitalisering og e-læring i disse år? 

 Lærer eleverne bedre med it? Eller bliver de dummere? 

 Kan digitalisering og e-læring løse nogle af udfordringerne i reformen af erhvervsuddannelserne? 

 Hvilke krav stiller det digitalisering og e-læring til skolen, underviserne og eleverne? 

Workshop 11 ”JORU – Jordbrugslærerne rejser ud” 

Bestyrelsen for EUROPEA Danmark håber at se repræsentanter for alle skolerne til en workshop med nyt fra 

JORU – JOrdbrugslærere Rejser Ud. 

 Kort intro til JORU, status (Henrik) 

 Rumænienstur fortæller (Ulla og Hans Christian) 

 Anden rejsegruppe (Mette & Kurt, JU) 

 Tur marked (Anders) 

 JORU efterår 2016 + forår 2017, annoncere (Henrik) 

Workshop 12 ”Hvordan skaber du et godt undervisningsmiljø?” v. Rasmus Chaali, chefkonsulent 

DCUM (Danske Center for Undervisningsmiljø) 

Workshoppen har fokus på at give deltagerne viden om undervisningsmiljø, herunder fokus på et attraktivt 

erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø. Derudover vil workshoppen bidrage med inspiration til, hvordan 

skolerne selv kan arbejde med at udvikle deres undervisningsmiljø. Workshoppen vil være en blanding af 

vidensoplæg, refleksion og dialog. 

Workshop 13 “Landbruget som karrierevej - Hernings kommunes unge-indsats” v. Marianne 

Oksbjerre og Nadia Dietz, Agroskolen 

Rekruttering af nye elever er helt centralt, hvis dansk landbrug fortsat skal kunne få kvalificeret arbejdskraft, der 

også kan videreudvikle erhvervet. 

Workshoppen vil give nogle eksempler på samarbejdet mellem Herning Kommune og Agroskolen. Herning 

Kommune har som en del af deres budgetforlig for 2016 besluttet, at alle børn og unge i kommunen på alle 

niveauer skal have viden om landbrug, landbrugsuddannelsen og karrieremuligheder indenfor faget. 

Desuden vil workshoppen indeholde eksempler på indholdet i skolens kurser for udskolingslærere i hhv. Ikast-

Brande og Herning Kommuner. 
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Workshop 14 ”Droner i undervisningen” 

Få indsigt i underviser, Klaus Fuglsangs egne erfaringer med droner som dataindsamlingsværktøj i marken, både 

som kortlægning og den uundværlige hjælper under markvandringen. Hør, hvordan dronen kan bruges som 

inspektions- og opmålingsværktøj. Hvordan integreres det i undervisningen, og hvad er perspektivet i dronerne? 

 

 

 


