DYREPASSER

Grøn uddannelse

- ét skridt foran!

Roskilde
Tekniske
Skole

Dyrepasser
Afhængig af din baggrund varer uddannelsen til dyrepasser med
forsøgsdyr og zoologiske dyr fra 2 år og 4 mdr. til 4 år og 6 mdr. inkl.
grundforløb. Uddannelsen med specialet dyrehandel varer højst 3 år, 6
mdr. inkl. grundforløb.
Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen med min. 02 i gennemsnit i dansk og matematik – eller tilsvarende. Har du ikke det, kan
du komme til en optagelsesprøve.
På dyrepasseruddannelsen kan du tage ét af følgende tre specialer:
• Dyr i zoologiske anlæg
• Forsøgsdyr
• Dyrehandel
Desuden findes specialet hestemanager (se separat folder).

Uddannelsesforløbet

GF 1
GF 2 - 20 uger

GF 2 - 20 uger
Praktik

Skole 16 uger
Praktik
Skole 10 uger
Dyrepasser, dyrehandel

Dyrepasser, forsøgsdyr og zoo

Dyrepasser, dyrehandel

Uddannelsen er bygget op af to dele: grundforløb og hovedforløb.
GF 1
GF 2 - 20 uger

GF 2 - 20 uger
Praktik

Skole 16 uger
Praktik
Skole 8 uger
Praktik
Skole 8 uger
Dyrepasser, forsøgsdyr og zoo

Uddannelsen til dyrepasser

Grundforløbet har forskellig længde afhængig af dine erfaringer. Hvis
du kommer direkte fra grundskolen, skal du først på grundforløb 1
(GF1) og derefter på grundforløb 2 (GF2).
Grundforløb 1 varer 20 uger og starter i august og januar. Når du skal
være dyrepasser, vælges fagretningen, der hedder ”Dyr og landbrug”.
Grundforløb 1 indeholder en række projektorienterede erhvervsfag,
der er baseret på kendskab til dyr, fagrelateret dansk, bevægelse samt
valgfag.
Hvis du ikke kommer direkte fra grundskolen, eller tidligere har gået
på grundforløb 1, produktionsskole eller gymnasial uddannelse, skal
du direkte på grundforløb 2.
Grundforløb 2 er mere fagspecifik end grundforløb 1. Her har du
biologi, naturfag, traktorundervisning, førstehjælp, brandbekæmpelse
samt fag der relaterer til pasning af dyr.
Grundforløb 2 varer 20 uger (10 uger hvis du har kørekort og en gymnasial uddannelse med biologi på mindst F-niveau) og starter 2 gange
om året. Undervisningen på grundforløb 2 er helhedsorienteret og
afsluttes med et praksisprojekt og en eksamen.

Fra 1. januar 2018 er der kvote på dyrepasseruddannelsen. Det betyder, at der er et begrænset antal pladser på grundforløb 2, hvis du ikke
på forhånd har en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed, dvs. en læreplads. Vil du være sikker på at blive optaget, skal du
have en underskrevet uddannelsesaftale, inden du starter på grundforløb 2. Har du ikke det, kommer du til en samtale på skolen, hvor det
bliver vurderet, om du vil blive tilbudt en plads.
Hvis du er 25 år og derover, bliver du euv-elev (erhvervsuddannelse
for voksne). Efter uddannelsestart bliver du kompetenceafklaret og
kontaktet af vejledningen, da der skal laves en afkortet, individuel plan
for dig.
På dyrepasseruddannelsen findes desuden talentspor og eux-dyrepasser (se eux-folder).

Uddannelsen til dyrepasser

Hovedforløb
En forudsætning for at starte på hovedforløb er, at du har bestået
grundforløbet og underskrevet en uddannelsesaftale med en godkendt
praktikvirksomhed. Du vælger speciale i samarbejde med lærepladsen
ved indgåelse af uddannelsesaftalen. Du kan have flere lærepladser i
løbet af uddannelsen.
Hovedforløbet består af en vekslen mellem skoleperioder og praktikperioder. Skoleperioderne i hovedforløbet på dyrepasseruddannelsen
har en samlet varighed på 28-32 uger for specialerne zoo og forsøgsdyr og 23-26 uger for specialet dyrehandel, afhængig af din baggrund.
Praktikforløbet skal afvikles i en eller flere virksomheder, der er godkendt til elever indenfor specialerne: forsøgsdyr, zoologiske dyr eller
dyrehandel. Praktikken kan også foregå i udlandet i en virksomhed,
der godkendes af Roskilde Tekniske Skole.
Som afslutning på sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende
eksamen med baggrund i et praksisprojekt.

Specialer
Dyrepasser, dyr i zoologiske anlæg
Arbejdsopgaverne omfatter foruden fodring og almindelig pasning
af dyrene blandt andet følgende arbejdsområder og funktioner:
Indretning, udmugning og rengøring af stalde og dyreanlæg for
zoo-dyr, løbende registrering og kontrol af dyrene, adfærdsobservationer og identifikation, sundhedskontrol og sygdomsforebyggelse,
udarbejdelse af foderplaner og foderfremstilling, avlsarbejde samt
formidling.
Dyrepasser, forsøgsdyr
Arbejdsopgaverne omfatter, foruden fodring og almindelig pasning
af dyrene, blandt andet følgende arbejdsområder og funktioner:
Indretning, udmugning og rengøring af stalde til forsøgsdyr, løbende
registrering og kontrol af dyrene, sundhedskontrol på forsøgsdyr
samt sygdomsforebyggelse, avlsarbejde samt medvirken ved dyreforsøg.
Dyrepasser, dyrehandel
Foruden ekspedition i dyrehandel og rådgivning af kunder er arbejdsopgaverne fodring, udmugning og rengøring af bure, terrarier,
akvarier og staldanlæg, foderfremstilling, sundhedskontrol og sygdomsforebyggelse, løbende registrering og kontrol af dyrene samt
betjening og vedligeholdelse af tekniske installationer.

Uddannelsen til dyrepasser

Økonomi
Hvis du er fyldt 18 år, kan du få SU efter gældende regler under
grundforløbet.
Når du har en uddannelsesaftale, får du lærlingeløn efter gældende
overenskomst.

Merit
Det er muligt at opnå merit for dele af ovenstående uddannelse ved
dokumentation for tilsvarende undervisning eller erhvervserfaring.
Har du spørgsmål vedrørende merit eller andet, så kontakt uddannelsesog erhvervsvejlederne på telefon 46 300 400 eller mail ue-vil@rts.dk.

Nyttige links
www.praktikpladsen.dk
www.judd.dk
www.rts.dk

Landbrugsskolen Sjælland

Vilvorde

Finderupvej 8, 4270 Høng
Kontakt vejledningen:
mandag-torsdag kl. 9.00-11.45
telefon 25 74 03 16 / 46 300 400

Køgevej 131, 4000 Roskilde
Kontakt vejledningen:
telefon 46 300 400
mail: ue-vil@rts.dk

Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde
Kontakt vejledningen:
mandag kl. 9.00-11.45
telefon 25 74 03 16 / 46 300 400
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