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SKOV- OG NATURASSISTENT
Praktikmålene eleven skal arbejde med igennem sin
uddannelsestid hos jer.
Personlige færdigheder
Eleven kan indgå i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer
på arbejdspladsen.
Eleven kan udvise fleksibilitet og ansvarlighed i forhold til eget praktisk
arbejde inden for skov- og naturområdet.
Eleven kan udføre alle praktiske arbejdsopgaver på en arbejdsmiljømæssig
forsvarlig måde.

Skovdrift og naturforvaltning
Eleven kan deltage i almindelige arbejdsopgaver inden for skovdrift og
naturforvaltning.
Eleven kan betjene, anvende og vedligeholde motorsav.
Eleven kan udføre fældningsarbejde af småt til mellemstort træ.
Eleven kan betjene, anvende og foretage daglig vedligeholdelse af maskiner til kulturvedligeholdelse eller naturpleje.

Formidling og publikumskontakt
Eleven kan deltage i almindelige arbejdsopgaver inden for skovdrift og
naturforvaltning.

VI VÆRDSÆTTER SAMARBEJDET MED JER
I har som virksomhed en meget vigtig rolle i et erhvervsuddannelsesforløb. I fungerer som oplæringsansvarlige for eleven og bibringer derved eleven en meget
stor andel af deres kompetencer. Samspillet mellem virksomhed og skole er en
vigtig del af elevens læring og udvikling, derfor sætter vi stor pris på at I vil være
med til at uddanne fremtidens håndværkere.
DET KAN VIRKSOMHEDSKONSULENTEN HJÆLPE MED:
Uddannelsesaftale
• Vejen til at få en elev går via en uddannelsesaftale. Aftalerne kan være af
kortere eller længere varighed og er en aftale mellem jer som virksomhed og
eleven om elevens uddannelsesforløb.
• Vi sparrer også med jer i forhold til, hvad det vil sige at have en elev, ligesom
vi selvfølgelig står klar med hjælp til at udfylde kontrakten og gennemgå den
sammen med jer og eleven.
Vejledning i godkendelsesprocessen
• Hvis din virksomhed ikke er godkendt, hjælper vi jer på vej.
Hjælp til at finde den rigtige elev
• Vores dygtige konsulenter er særligt trænet i at matche din virksomhed med
den rette elev. Ved det første møde afklarer vi jeres ønsker og behov og hjælper
efterfølgende med at finde lige netop den elev, der passer ind hos jer.
Refusion
Når I har indgået en uddannelsesaftale med en elev, har I mulighed for at søge
om refusion, når eleven skal på skoleophold. I kan få mere information herom hos
konsulenten.
Kontakt konsulenten
Julie Thostrup Vesterlyng
Tlf: 30 18 01 40
E-mail: jtv@rts.dk

