
Den Regenerative Jordbrugsskole

Den Regenerative Jordbrugsskole – praktikaftale 2023

Foreningen Regenerativt Jordbrug udbyder et 1-årigt grundforløb inden for regenerativt jordbrug, hvor
eleverne i store dele af forløbet er i praktik på alsidige jordbrug, der arbejder med regenerative metoder.
Denne aftale skal sikre, at der er klare aftaler inden praktikkens start.

Praktikaftale mellem Skolegård og jordbrugselev

Denne praktikaftale klarlægger de vigtigste oplysninger, forpligtelser og aftaler mellem skolegård og elev på
grundforløbet på Den Regenerative Jordbrugsskole.

Skolegården:

Skolegårdens navn, adresse:

Skolegårdens kontaktperson, navn, telefonnummer og mailadresse:

Eleven:

Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse:

Praktikkens indhold og forventninger til Skolegården

Skolegården forventes at delagtiggøre eleven i så mange aspekter af driften som muligt, så eleven får indblik
i hvad der kræves for at drive et jordbrug med Skolegårdens produktionsmæssige speciale(r). Eleven skal
have praktisk erfaring med regenerative dyrkningsmetoder. Praktikken skal derudover omfatte indførsel i
gårdens afsætning, kundekontakt, design af arbejdsgange, økonomi, ejerskabsforhold og daglig organisering.

Det forventes, at eleven løbende deltager i statusmøder / samtaler om sit arbejde. En
forventningsafstemning herfor aftales ved praktikkens begyndelse.
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Grundforløbet 2023

Grundforløbet er sammensat af faglige seminarer og mesterlære på Skolegården. I løbet af året er der 7
ugeseminarer. Seminarerne finder sted på Farendløse Mosteri ved Ringsted. Mellem ugeseminarerne har
eleverne hjemmeopgaver, der analyserer Skolegårdens produktion. Grundforløbet afsluttes med en større
skriftlig afsluttende opgave med henblik på at opsamle læringer fra grundforløbet og pege fremad mod
næste års produktion.

Seminarerne ligger fast på følgende datoer, hvor eleven derfor ikke vil være i praktik på skolegården.

Ugeseminar 1: Søndag den 26. Februar kl. 14.00 - lørdag den 4. Marts kl. 12.00
Ugeseminar 2: Mandag den 20. Marts kl. 13.00 - lørdag den 25. Marts kl. 12.00
Ugeseminar 3: Mandag den 10. April kl. 13.00 - lørdag den 15. April kl. 12.00
Ugeseminar 4: Mandag den 1. Maj kl. 13.00 - lørdag den 6. Maj kl. 12.00
Sommercruise #1: Torsdag den 8. Juni kl. 10.00 - søndag den 11. Juni kl. 14.00
Sommercruise #2: Torsdag den 20. Juli kl. 10.00 - søndag en 23. Juli kl. 14.00
Ugeseminar 5: Mandag den 21. august kl. 13.00 - lørdag den 26. August kl. 12.00
Ugeseminar 6: Mandag den 18. September kl. 13.00 - lørdag den 23. September kl. 12.00
Ugeseminar 7: Mandag den 23. Oktober kl. 13.00 - lørdag den 28. Oktober kl. 12.00

Praktikperioden

Eleven vil starte på gården d. 6. marts 2023 og slutte d. 22. oktober 2023, medmindre andet aftales. Det er
muligt at forlænge praktikken helt indtil 31. december, hvis det giver mening ifht. gårdens produktion, og
hvis eleven ønsker det.

Forventet arbejdstid

Timer pr uge:

Mulighed for ferie: ja/nej
Hvis ja, hvilke datoer:

Økonomi

Eleven honoreres for sit arbejde ved (angiv honoreringen fx elevløn/kost og logi/lommepenge):
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Sikkerhed og forsikring

Brug af maskiner og værktøj skal følge arbejdstilsynets forskrifter, og maskiner der ikke lever op til
arbejdstilsynets krav skal ikke benyttes af eleverne. Skolegården forpligter sig til ved opholdets begyndelse,
at informere eleverne udførligt om sikkerhedsforanstaltninger på gården. Det er ligeledes skolegården og
værtens ansvar løbende at vurdere, hvilke risici der er ved en arbejdsopgave, og om det er forsvarligt at lade
den pågældende elev udføre opgaven.

Skolegården skal ved indgåelse af aftalen have en gyldig arbejdsskadeforsikring, som også dækker frivillig
arbejdskraft.

Uoverensstemmelser og konflikt

Ved uoverensstemmelser eller konflikt mellem skolegård og elev, kan der tages kontakt til Jordbrugsskolens
kontaktpersoner Sarah og Sandra, hvis der ønskes hjælp med at takle situationen.

Øvrige forhold aftalt (udfyldes evt. af parterne)

Godkendelse af aftalen

Ved godkendelse af aftalen forpligter skolegården sig til at have eleven i praktik under hele grundforløbet i
2023, samt at efterleve ovenstående aftalepunkter. Ligesom eleven forpligter sig til at være i praktik på
skolegården under hele grundforløbet.

For Skolegården

Navn og dato:

For Eleven

Navn og dato:


