
Produktionsleder

Emner:

• Uddannelsens opbygning og indhold

• Pris på materialer og ophold

• Statens uddannelsesstøtte (SU)

Kjærgård Landbrugsskole
75172900



Produktionsstyrring; 10
uger

Praktisk 
Personaleledelse; 6 uger

Produktionsøkonomi; 4
uger
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Produktionsleder uddannelsen



Produktionsstyring
Kompetences mål

• tilrettelægge og gennemføre produktionen på baggrund af 
biologisk, produktionsteknisk, lovgivningsmæssig og 
produktionsøkonomisk indsigt

• planlægge arbejdet og fastlægge mål for produktionen

• analysere og vurdere en landbrugsproduktion og på 
baggrund heraf gennemføre ændringer i den daglige 
produktion

• planlægge og styre arbejdstiden og behovet for 
medarbejdere



Produktionsstyring 

Speciale 50%: Kvæg, Svin 
& Planter

Teknik 15%:
• Logistik
• indgårdsmekanisering
• kapacitetsudnyttelse 
• Bygningsindretning

Planteproduktion 
35%:
• Gødning
• Afgrødevalg og 

pleje
• Analyse og 

vurdering af mark



Produktionsstyring

Biologi inddrages som forudsætning for 
produktionen.

• f.eks. fysiologi som forudsætning for foder

• arvelighedslære som forudsætning for valg af 
avlsdyrsstrategi

• mikrobiologi som grundlag for 
sundhedsstyring

• adfærd/dyrevelfærd som forudsætning for 
optimering af stalde/stier, m.v.

• plantebiologien i forhold til afgrødevalg, 
gødningsplanlægning m.v.



Produktionsstyring Husdyr

• Analyse– og styringsredskaber

• Foderplanlægning og optimering. Udføre, analysere og 
handle efter effektivitetskontrol og endagsfoderkontrol. 

• Udarbejde produktionsbudget.

• Vurdere produktionskapacitet.

• Vaccinationsstrategi og sundhedsstyring 

• Avlsstrategi 



Produktionsstyring Mark og Teknik
• Analyse– og styringsredskaber

• Afgrødevalg, dyrkningsplaner

• Dyrkningssystemer (markmaskiner, gps, korttegning m.v.)

• Afgrødepleje

• Gødningsplanlægning med tilhørende lovgivning

• Harmoniforhold

• Næringsstofballance

• Naturforvaltning

• Dækningsbidrag, produktionsbudget



Praktisk ledelse

Kompetencemål 

• tage ansvar for at lede, udvikle og motivere ansatte 
samt oplære unge under landbrugsuddannelse 

• tilrettelægge det daglige arbejde

• kommunikere med personalet og den øvrige 
organisation

• kan varetage den daglige personaleadministration 
indenfor virksomhedens og lovgivningens rammer  

• udvikle personlige kompetencer i forhold til 
ledelsesmæssige krav 



tisk ledelse

• Personaleledelse: instruktion, motivation, kompetenceudvikling 
af medarbejdere, medarbejderudviklingssamtaler, coaching, 
kommunikations modeller, organisation af medarbejdere, 
arbejdstidsplanlægning, udenlandsk arbejdskraft, kultur 
forståelse, APV mv. 

• Faget skal have en både teoretisk og praktisk tilgang. 

• Opstilling af dokumenter, (regneark, informationssøgning), 
kommunikation (primært mdt eksamenstræning) og 
administration/datadisciplin/afrapportering.  



Produktionsøkonomi

Kompetencemål

• varetage den daglige håndtering af datamateriale

• skabe sig overblik over produktionsgrenens 
økonomi og dens betydning for 
landbrugsvirksomhedens samlede økonomi

• analysere driftsgrenens regnskab, 
opstilleforudsætninger og mål for budgetter samt 
har kendskab til budgetopfølgning 



Produktionsøkonomi 

• Økonomistyring med fokus på den enkelte produktionsgren. 
Fokus på afdelingsregnskab, bilagskontrol, bogføring, 
timesagsstyring, afdelingsbudget og budgetopfølgning. 
Overordnet landbrugsregnskab.

• De studerende skal have overblik over økonomien i deres 
driftsgren, samt hvordan den indgår i virksomhedens samlede 
økonomi.

• Generel økonomi



Sammenfald 

Produktionsstyring

ProduktionsøkonomiPraktisk 
Personaleledelse



Akademifag på Produktionslederne 

Ledelse i praksis (10 ECTS-point)

Kompetence  
• Skal kunne varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis på eget niveau. 

• Skal kunne identificere udviklingsområder for egen ledelsesmæssig læring

• Skal kunne indgå i udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet og 
tilgrænsende faglige områder

Organisering (5 ECTS-point)
Kompetence

• Perspektivere problemstillinger i organisationen, iværksætte handleplaner og lede 
deltagelse i forankring af organisatoriske processer og forandringer.



Fase 1, Værktøjsejendom 10 uger
• Undervisningen

• Styringsværktøjer Husdyr & Planter
• Faglig opdatering
• Førstehjælp
• Skriftlig besvarelser  

Fase 2, Projekt ejendom 3 uge
• Projekt ejendom

• Anvendelse af styrringsværktøjer
• Undervisning i Ledelse, styrring & Økonomi

Fase 3, Opsamling 3,5 uge
• Opsamling projekt ejendom 
• repetitionsopg

Fase 4, Eksamen 3½ uge 
• 2 ugers skrivperiode
• Eksamineres 

• Praktisk Personale 20 min
• Produktionsstyring 20 min
• Produktionsøkonomi 20 min



Eksamen

•20 min eksamination, skal 
beståesProduktionsstyring

•20 min eksamination, skal 
beståes

Praktisk 
Personaleledelse

•20 min eksamination, skal 
beståesProduktionsøkonomi



Turer  2018

Andelsdag 29. Marts-18

Karrieredag 11. April-18

Ejendomsbesøg ???

Studietur ??? 5 dage

Ellers deltages i relevante arrangement, også udenfor skoletid 



Kursusudgifter

Udgifterne er vejledende da der kan forekomme 
ændringer i bog- og materialevalg.

Bøger, materiale, diskprofil,
div. m.v. 5000

Akademifag 3000

Studietur 5000

Kost og logi (i alt a 650) 13000 (15000 ny bolig)

Kost (a 160, 4 dage) 3600

Kost (a 200, 5 dage) 4500

Morgenmad (a 125) 2500  



Ved ankomsten vil der være mulighed for indkvartering. 
betaling for opholdet, betales acontobeløb. 

• Det udgør for logerende kr. 6500
• For ikke logerende kr. 3000

Der vil efterfølgende være orientering om skolen, 
skoleforløbet,  Produktionslederuddannelsen m.v.

Praktiske oplysninger



HVA`SÅ

Produktionsleder, hvilke muligheder har jeg så

Driftsleder 
(fodermester) 

"Selvstændig" 

Agrarøkonom

Teknolog: husdyr, 
miljø, teknik & 

Regnskab

Anden Karriere, 
Sælger 

uddannelsesskifte
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