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Kurs og opplæring gitt i regi av Landbrukstjenester Sør
Nybegynner kurs.
Fra 2008 til og med 2012 ble der holt gratis åpent nybegynner kurs for alle som ønsket å være med.
Nye landbruksvikarer har der vært lagt press på at BØR delta på slikt kurs uavhengig av tidligere
kompetanse. Kurset har 14 år grense.
Kurset har hatt følgende tema:
•
Å jobbe som avløser, hva forventes og hva kan du forvente, ved Lt Sør
•
Lønn og timelister, arbeidsavtaler, ved Lt Sør
•
HMS, enkel teori rundt egen sikkerhet i arbeidet som avløser, ved LHMS
•
Melking og melkehygene, vet Tine
•
Teori traktor sikkerhet, enkel bruk av traktor i praksis, ved FK og AK
Videregående avløserkurs.
Disse arrangeres årlig og er for inviterte kursdeltakere som enten jobber minst 50% som ferie fritid
avløser, eller er en del av landbruksvikar stallen, enten fast eller tilkalling.
•
2009
◦ Komunikasjon, slikt vil vi ha det i avløseryrket
◦ Melketeknikk
◦ Hygene i melkeproduksjon
◦ Gardsbesøk
•
2010
◦ Krisehåntering og kommunikasjon ved ulykker og kriser hos bonden
◦ Traktorsertefikat, hvem kjører hva.
◦ Brannsikkerhet og brannbekjempelse
◦ Forsikkringer i NLT
◦ Begrense smitte og sykdom mellom besettninger.
•
2011
◦ Sau, lamming og foring.
◦ Prøve verdier på melk.
◦ Silotaljer, sikker bruk.
◦ Ku-signal, terori og praksis.
◦ Foring og stell av utradisjonelle husdyr
◦ Prosedyrer og håndtering av dyr på slakteri, omvisning.
•
2012
◦ Førstehjelp og egen behandling
◦ HMS, gjennomgang av et fjøs i praksis
◦ Brunst hos storfe
◦ kalving og kalvestell
◦ valg av kraftfor og og grovfor til ulike dyr.
•
2013
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Teori, sikker bruk av traktor i landbruket.
◦ Praksis, sjekk av traktor før og under bruk.
◦ HMS, belastningskader
◦ HMS, risikovurderinger i avløseryrket.
◦ Håndtering av storfe, terori og praksis
◦ Viktighet med god melke kvalitet, omvisning på meieriet.
2014
◦ Kusignal, teori
◦ erfaringsutveksling
◦ Ferier og timelister
◦ Generell dyrehelse hos storfe
◦ HMS, Forebyggende trening.
◦ HMS Dokumentert opplæring.
◦ HMS, ting vi gjør som vi kanskje ikke burde gjøre.
◦

•
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