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Ny mesterlære på Skov- og 
naturteknikeruddannelsen 

SKOVSKOLEN



GRUNDFORLØB 2 PÅ SKOVSKOLEN 
OG ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Skovskolen og Roskilde Tekniske Skole ud-
byder grundforløb 2 til skov- og naturtekni-
ker uddannelsen i fællesskab. Det betyder 
at elever som tilmeldes vores grundforløb vil 
modtage undervisning både i Roskilde og 
på Skovskolen. På den måde får eleverne 
helt fra starten af deres uddannelse kend-
skab til både skolen og de undervisere, som 
vil følge dem videre i hovedforløbet.

HVAD BETYDER ”NY MESTERLÆRE”?

Ny mesterlære er et alternativ til det ordi-
nære grundforløb som varer 20 uger.

En ny mesterlæreaftale er en uddannelses-
aftale som omfatter grundforløb og hoved-
forløb, men hvor praktikstedet påtager sig 
dele af kompetencemålene for grundfor-
løbet. På den måde bliver elevens skolepe-
riode på grundforløbet kortere og resten af 
undervisningen gives i stedet af praktikvirk-
somheden igennem praktisk oplæring.

En ny mesterlære aftale kan vare i op til et 
år på grundforløbet, hvorefter eleven skal 
bestå en prøve svarende til den ordinære 
grundforløbsprøve. Når denne er bestået, 
kan eleven overgå til hovedforløbet. 



HVAD INDEHOLDER GRUNDFORLØB 2 
SKOLEPAKKEN FOR EN NY MESTER-
LÆRE ELEV?

Vores pakke indeholder 10 ugers undervis-
ning som tilrettelægges i et sammenhæn-
gende forløb og kan ses på vores skole-
kalender. Undervisningen vil finde sted på 
Roskilde tekniske skole, men med deltagel-
se af Skovskolens undervisere.

Undervisningen indeholder biologi og na-
turfag på F-niveau inklusiv eksamen i et af 
fagene. Undervisning til traktorkørekort. 
Undervisning i færdselsrelateret første-
hjælp og elementær brandbekæmpelse.   

Derudover er der intro til arbejdsmiljø, 
plantekendskab og brug af motorsav.

Eleven har mulighed for at bo på skole-
hjem under skoleopholdet.

HVAD SKAL PRAKTIKVÆRTEN  
LÆRE ELEVEN?

Praktikværten skal oplære eleven i alt det 
praktiske. Altså det som virksomheden i 
forvejen beskæftiger sig med i det daglige. 
Det kan eksempelvis være skovning, kul-
turpleje, plantning, arbejde med maskiner, 
hegnssætning mv. 

Ved indgåelse af en ny mesterlære aftale 
foretages der en individuel vurdering af hvil-
ke praktiske områder virksomheden kan op-
fylde og hvilke skolen skal tage sig af. 

Hvis skolen skal varetage nogen af de prak-
tiske områder vil skoleopholdet blive forlæn-
get ud over den beskrevne 10 ugers pakke.

HVORDAN UDARBEJDER MAN  
EN NY MESTERLÆRE AFTALE?

Når du og din kommende elev er blevet 
enige om, at indgå en uddannelsesaftale 
som ny mesterlære, skal i kontakte Skov-
skolens virksomhedskonsulenter. Herefter 
vil de hjælpe med en evt. godkendelse, 
udarbejdelse af selve uddannelsesaftalen, 
planlægge elevens uddannelsesforløb og 
aftale placeringen af skoleperioder sam-
men med jer. 

HVOR LANG SKAL UDDAN-
NELSESAFTALEN VÆRE?

En ny mesterlæreaftale kan variere i 
længde. Når elevens kompetencemål 
for grundforløbet er opnået fortsætter 
eleven på hovedforløbet. Her er det et 
krav at uddannelsesaftalen dækker hele 
grundforløbet samt mindst en skole- 
periode i hovedforløbet, men gerne 
hele hovedforløbet. 

SKOLEPERIODER I HOVEDFORLØBET

Når du og din elev har indsendt jeres ud-
dannelsesaftale, får i begge tilsendt en 
uddannelsesplan, hvorpå I kan se elevens 
skoleperioder. Ud over denne vil i mod-
tage indkaldelsesbreve ca. 6-8 uger før 
hvert skoleophold. 

Din elevs uddannelseslængde bliver ud-
regnet individuelt ud fra alder og tidligere 
opnået uddannelse, herunder studenter-
eksamen.


