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Praktikhæftet

Formål
Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne 
skal være med til at give dig lyst til det daglige arbejde og fastholde din interesse for at opnå ny viden 
og nye færdigheder.
Notater fra din praktik er gode til at fastholde oplevelser og resultater. Disse skal du anvende under 
det efterfølgende skoleophold til projekter og opgaver.

Mål
At du oplever den direkte sammenhæng, der er mellem praktik og teori. At der er fokus på de  
arbejdsfunktioner du skal have indlært under din uddannelse og at du lærer at tage notater i det 
daglige arbejde.

Daglig brug
Dette hæfte skal du bruge i din praktikperiode. Det sker bedst ved at du i det daglige tager notater og 
drøfter disse med din lærermester. Det giver dig mulighed for at stille spørgsmål, og din lærermester 
til at forklare sammenhænge i produktion.

Suppler gerne dine notater med billeder til senere brug på skolen og udskrifter fra bedriften.

Tips til lærermester
For at elev og lærermester får størst mulig udbytte af praktikperioden og praktikhæftet, bør prak-
tikhæftet og indholdet af notater og bilag drøftes med jævne mellemrum. På baggrund af disse drøftel-
ser kan det være nødvendigt af  justere arbejdsopgaverne i praktikperioden og eventuelt ændre eller 
fastholde den lagte uddannelsesplan.

Indledning
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Overblik over ejendommen

Produktionsform:   Avl    Opformering  Produktion af: 

Smågrise  

Pattegrise

Slagtesvin

Antal søer stk.
Årlig produktion af smågrise stk.
Slagtesvin stk.
Eget areal   ha
Forpagtet areal   ha

Antal ansatte  stk.

Driftsform:   Økologisk    Konventionel    SPF    Friland 

Indsamling af DATA
Jeg har sat i mappen

E-kontrol

Indlægssedler på foder

Blandingsrecepter på  
foderblandinger

Behandlingsplan

Vaccinationsplan

Eget valg

Overblik over ejendommen
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Svinebesætningen

Sundhed
1.  Hvilken sundhedsstatus har besætningen? 

2.  Hvilke ekstern smittebeskyttelse bruger besætningen? 

3.  Hvilke intern smittebeskyttelse bruger besætningen?

4.  Hvad er en vaccination?

5.   Hvilke vaccinationer udføres i jeres besætning og hvornår?  
Skriv vaccinationsnavn og tidspunkt ind i skemaet.

Dyr Vaccinenavn Sygdom Antal uger før/efter løbning

Polte

Gylte

Søer

Smågrise 

Slagtesvin

Indsæt et billede/skitse af forrum:
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Avl
1.  Besvar følgende spørgsmål ved at udfylde skemaet
 a) Hvor mange søer er der i besætningen?
 b) Hvor mange orner er der i besætningen?
 c) Hvilke(n) race(r) er søerne og ornerne, og hvor mange er der af hver race?

Antal i alt Raceantal

LL/YY LY (YL) DD Andet

Søer

Orner

     L: Landrace Y: Yorkshire D: Duroc

2.  Hvor mange polte bruges om året?

Race Antal Alder

Købt

Egen avl

3.  Ved indkøb af polte: Hvor er poltene, fra de kommer til stalden og indtil inseminering første gang?

4.  Ved egen avl af polte: Hvor er poltene, fra fravænning og indtil inseminering første gang?

5.  Hvordan fodres poltene indtil inseminering?

6.  Hvor gamle er poltene, når de insemineres første gang?

7.  Hvad vejer poltene når de insemineres første gang?

8.  Insemineres poltene første gang de viser brunst eller?
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Løbeafdeling
1.  Hvornår kommer søerne i løbeafdelingen?

2.  Hvor mange timers lys er der i løbeafdelingen?

3.  Hvor meget foder får en so pr. dag mens den er i løbeafdelingen?

4. Hvilken blanding får soen i løbeafdelingen?

5.  Hvor mange FEso er der pr. kg?

6.  Hvor mange fodringer er der i løbeafdelingen?

7.  Hvordan tjekkes brunst i løbeafdelingen?

8.  Hvornår på ugen insemineres søerne?

9.  Hvor mange gange insemineres søerne?

10.  Hvor mange polte insemineres pr. uge?
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11.  Hvor fra kommer sæden til inseminering?

12.  Hvordan opbevares sæden inden brug?

13.  Hvilke/hvilken race bruges som ornerace og hvorfor?

14.  Hvilke beskæftigelses- og rodematrialer bruges til søer og orne i løbeafdelingen?

  
15.  Hvornår flyttes søerne til drægtighedsstalden?

16.  Noter en sygdom du har mødt i løbeafdelingen.

Indsæt billede/skitse af løbeafdelingen:
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Drægtighedsstalden
1.  Hvordan fodres de drægtige søer? (våd- eller tørfoder)

2.  Hvor mange fodringer pr. dag er der i drægtighedsstalden?

3.  Hvor meget foder får en so pr. dag i de forskellige perioder af drægtigheden?

 1. del:  

 2. del:  

 3. del:  

 4. del:  

4.  Hvor mange FEso er der pr. kg?

5.  Hvordan drægtighedstestes?

6.  Hvornår drægtighedstestes?

7.  Laves der brunstkontrol i drægtighedsstalden? - Hvis ja, hvor ofte?

8.  Hvad er huldvurdering?



Praktikhæfte • Svinebesætning 9

9.  Lav en huldvurdering af 10 søer? Skriv antal i hver kategori.

Mager Tynd Middel Fed

10.  Hvilken type drægtighedsstald har I? (f.eks. ESF, cafeteriastald, æde-hvileboks eller...)

11.  Hvilke beskæftigelses- og rodematriale bruges til søer i drægtighedsstalden?

 

12.  Noter en sygdom som du har set i drægtighedsstalden.

13.  
Hvornår flyttes søerne i farestalden?

Indsæt et billede/skitse af drægtighedsstalden:

Mager (karakter 1): 
Hofteben og rygrad  
fremtræder markant.

Tynd (karakter 2): 
Hofteben og rygrad  

kan ses.

Middel (karakter 3): 
Hofteben og rygrad kan  
mærkes via let håndtryk.

Fed (karakter 4): 
Hofteben og rygrad  

er helt skjult.
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Farestald
1.  Giv en beskrivelse af, hvordan du klargør farestien.

2.  Hvordan fodres søerne i farestalden, våd- eller tørfoder?

 

3.  Hvor mange FEso er der pr. kg?

4.  Hvor meget foder får en so pr. dag mens den er i farestalden?

 Før faring:  

 Første uge efter faring:  

 Anden uge efter faring:  

 Tredje uge efter faring:  

 Fjerde uge efter faring:  

5.  Hvor mange fodringer pr. dag får søerne i farestalden?

6.  Hvilke behandlinger får pattegrisene i farestalden?
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7.  Hvornår begynder I at fodre pattegrisene og med hvad?

8.  Hvornår fravænnes?

9.  Hvilke beskæftigelses- og rodematriale bruges til pattegrise og søerne i farestalden?

10.  Noter en sygdom som du har set hos søerne i farestalden.

Indsæt billede/skitse af farestien:
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Smågrisestald
1.  Hvordan klargøres smågrisestalden til nye grise?

2.  Beskriv jeres fravænning.

3.  Gives der ekstra vand eller noget andet ved fravænning?

4.  Hvordan fodres smågrisene lige efter fravænning?

5.  Hvordan fodres de resten af perioden i smågrisestalden?

6.  Hvor mange blandinger bruges der til smågrisene?

7.  Hvor mange FEsv er der pr. kg i de forskellige blandinger?

8.  Noter en sygdom som du har set hos smågrisene.

9.  Hvor mange uger går grisene i smågrisestalden?
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10.  Hvilke beskæftigelses- og rodematriale bruges til smågrisene?

11.  Tjek vægt.

Hold nr. Dato Startvægt Slutvægt Tilvækst

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Indsæt billede/skitse af smågrisestalden:
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Slagtesvinestald
1.  Hvordan fodres slagtesvinene?

2.  Hvor meget foder får de pr. dag (i gennemsnit) i slagtesvinestalden?

3.  Hvor mange blandinger bruges til slagtesvinene?

4.  Hvilke beskæftigelses- og rodematriale bruges der til slagtesvinene?

5.   Hvor store er slagtesvinestierne? 
 
Længde:     Bredde:     Areal:  

6.  Hvor mange grise går der pr. sti? 

7.   Indsæt en slagteriafregning i mappen. Få din arbejdsgiver til at forklare hvilke informationer han får 
på en afregning. Hvilke får han?

Indsæt billede af slagtesvinestald:
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Foder
1.  Anvender I indkøbt foder eller blander I selv fodret på ejendommen?

2.  Bruges der våd- eller tørfoder eller begge dele?

Hvilke dyregrupper får:

Tørfoder:  

Vådfoder:  

3.  Hvad skal du være særlig opmærksom på ved foderanlægget?

4.   Hvilke foderblandinger er der blevet anvendt i besætningen? 
Du skal også besvare spørgsmålet, hvis I selv blander foderet.  
Angiv foderblandingens navn, indhold af FE/100 kg og antal kg pr. måned.

Foderblandingens navn FEsv/100 kg FEso/100 kg Kg/mdr.

5.  Indsæt alle de forskellige indlægssedler eller opskrifter på hjemmeblandet foder.

Indsæt billede/skitse af foderanlæg og evt. foderlade:
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Nøgletal
1.   Hvis I fører effektivitetskontrol i besætningen, skal du sammen med din læremester gennemgå den. 

Indsæt en E-kontrol i mappen.

a)  Hvad siger tallene?  

b)  Hvad skal der til for at din læremester er tilfreds med resultatet?  

Arbejdsmiljø og sikkerhed
1.  Lav en beskrivelse af din arbejdsdag/uge i stalden.

2.   Indsæt en staldtegning. Er staldafsnittene, som du har tegnet på skitsen over bygninger, hen-
sigtsmæssigt placeret i forhold til den daglige arbejdsgang? 

 Ja   Nej 

3.  Hvorfor? 

4.  Hvad vil du gerne have ændret? 
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5.   Hvilke personlige værnemidler eller forholdsregler anvender I i forbindelse med følgende  
arbejdsopgaver?

Flytning af dyr:  

Fodring:  

Rensning og rengøring:  

Håndtering af orner:  

Håndtering og bortskaffelse af brugt injektionsudstyr:  


