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PODCAST Læremesters værktøjskasse, episode 5

De første 
14 dage

Lav et introduktionsprogram
Lav et introduktionsprogram til den unge, så han eller hun ved præcis, hvad der skal 
ske de første 14 dage. Kan du ikke lave det specifikt på opgaverne, så skab en anden 
struktur, fx morgenmøder hvor opgaverne aftales, fast frokosttid og lignende.

1

Spis frokost med lærlingen
De uformelle situationer kan være særligt svære, og fx er det meget  
tryghedsskabende, hvis en medarbejder har ansvar for lærlingen i frokosten.  
Med en form for mentorordning skaber du rum for den uformelle snak, og for  
at lærlingen kan stille spørgsmål, til det han eller hun oplever, og alt det han  
eller hun har brug for at få gentaget.

2

Sæt tid af til en formel samtale
Sørg også for et rum for en formel snak ved udgangen af de første 14 dage.  
Fortæl lærlingen, at mødet er i kalenderen, for så kan lærlingen samle lidt op på  
de vigtige ting, som han eller hun gerne vil vende med dig. Det betyder noget,  
at der sat god tid af til til en snak – du får simpelthen mere på bordet, end hvis  
du lige stopper op og snakker uformelt over en stak eller en palle. 

3

Tre råd til den oplæringsansvarlige 5

https://futurefood.nu/podcasts/episode-5-de-forste-14-dage/?si=R3vt1XkIR_-XxCB_AD04iw
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Introduktion af eleven

Mandag

7.00 Mød ind ved om-
klædningsrummet

9.00 Morgenbrød  
- mød kollegerne

9.30 Med Jeppe i 
marken

12.00 Frokost med Ole

12.30 Med Jeppe i 
marken

Nedenfor finder du eksempler på introduktionsprogram og årshjul.

Ugeskema

Tirsdag

7.00 I værkstedet  
med Anne

12.00 Frokost med Ole

12.30 I receptionen 
med Janne

13.30 Iver fortæller 
om virksomheden

Onsdag

7.00 I marken med 
Jeppe

12.00 Frokost med Ole

12.30 Introduktion til 
opgavetavlen og 
timeregistrering 
med Betina

15.00-16.00  
Personalemøde

Torsdag

7.00 I værkstedet 
med Anne

12.00 Frokost med Ole

12.30 I marken med 
Jeppe

Fredag

7.00 I marken med 
Jeppe

12.00 Frokost med Ole

12.30 En snak med Iver 
om ugen, der gik
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Årshjulet viser årets 
gang på en maskin-
station. 

Årshjulet er fra 
publikationen
Inspiration til udvikling 
af arbejdspladsen og 
samarbejdet med 
lærlinge.

Årshjul Opgaver Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Sne - salt

Klargøring af materiel

Vask af maskiner

Spuling

Flytning af gylle

Kurser

Diverse entreprenør-opgaver

Gylle

Hegnsklipning

Dræning

Pløjning

Såning

NH3- gøde

Harve

Kalk

Majssåning

Sprøjte

1. slet græs

Rabatslåning

2. slet græs

Hø-wrap

Radrensning

Sommerferie og juleferie

Hakning

3. slet græs

Høst/mejetærskning frø

Skårlægning

Presse halm/ frøgræs

Rive halm

Korn og halmkørsel

Høst/meje-tærskning

Presning

Så raps og græs

Møgspredning/slam/kompost

Kartoffel- eller roeoptagning

Majssnitning

ÅRETS GANG

Eksempel på årsoverblik fra maskinstation

TEKNOLOGISK INSTITUT     INSPIRATIONSKATALOG   

5

Læs mere

Som nævnt i podcasten er det indenfor de første 14 dage en god idé at sætte eleven  
ind i virksomhedens kultur og regler. I dokumentet De skrevne og uskrevne regler  
kan du få mere inspiration til at udpege og formidle virksomhedens grundlæggende  
praktiske information og leveregler. 

Dokumentet er et uddrag fra inspirationskataloget: Inspiration til udvikling af arbejdspladsen 
og samarbejdet med eleverne. Inspirationskataloget er lavet til virksomheder, der ønsker at  
arbejde med trivsel og læring på arbejdspladsen. Det er udviklet i forbindelse med projektet 
Den gode arbejdsplads for medarbejdere og elever, som er gennemført i 2018 og 2019.

https://futurefood.nu/podcasts/episode-5-de-forste-14-dage/?si=R3vt1XkIR_-XxCB_AD04iw
https://www.workgreen.dk/media/1121/inspirationskatalog-redigeret.pdf

