– Jag kan verkligen ge My ett bra betyg som djurskötare, hon har precis
de egenskaper som många arbetsgivare frågar efter – ett stort intresse
och engagemang samt förmåga att se vad som behöver göras, säger
Catharina Matsdotter.

My har egenskaperna
arbetsgivaren frågar efter
Catharina Matsdotter diplomerar elever,
yrkesverksamma och andra intresserade
för Grönt kort.
Grönt kort visar att du har grundläggande kompetens att arbeta som djurskötare.
Grönt kort kan tas på olika nivåer inom
mjölk-, gris- och växtodling.
Från och med i år deltar Naturbrukets
yrkesnämnd i juryn för Årets Ungdomsstipendium.
– Genom att delta i juryn och ge ungdomsstipendiaten ett resestipendium på
5 000 kronor vill vi uppmuntra kunniga
och intresserade ungdomar som trivs med
jobbet som djurskötare och som också kan
fungera som en förebild för andra ungdomar med djurintresse, säger Catharina
Matsdotter.
Kompletterar
betyget

Bristen på kompetent arbetskraft och

Grönt kort visar att
du har baskunskaperna i yrket och
kan det som efterfrågas på arbetsmarknaden.

otydliga karriärvägar gjorde att Naturbrukets Yrkesnämnd för några år sedan tog
fram riktlinjer för en diplomering kallad
Grönt kort.
Naturbrukets Yrkesnämnd, NYN,
representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan som främjar yrkesutbildning,
fortbildning och rekrytering inom lantbruk
och trädgård.
Det Gröna kortet kompletterar betyget
från naturbruksgymnasiet. Det ger också
redan yrkesverksamma möjlighet att få en
diplomering som bekräftar deras yrkeskompetens.
Kan grunderna

– Kortet kan liknas vid ett körkort. Precis
som körkortet visar det att du har de grundläggande teoretiska och praktiska kunskaperna men du behöver använda dina kunskaper i praktiken för att utvecklas, säger
Catharina Matsdotter.
För att klara den grundläggande nivån,
Grönt kort nivå 1, krävs att man med viss
handledning klarar att utföra de arbetsuppgifter som ingår i de dagliga rutinerna för,
exempelvis, en djurskötare på en mjölkgård.
– Förutom att kunna mjölkningsrutinerna ska eleven kunna göra vissa rimlighets-

Catharina Matsdotter.

bedömningar, till exempel veta hur mycket
vatten en högmjölkande ko dricker.
Har kompetensen

En del lantbrukare ställer sig tveksamma
till att anställa elever som kommer direkt
från naturbruksgymnasierna eftersom de
ofta inte har så stor praktisk erfarenhet. Har
man då ett Grönt kort visar det att man har
viss kompetens och ett intresse för yrket.
Värdet för den som tar kortet ligger i
att man ökar sin anställningsbarhet och att
man får sin yrkeskompetens bekräftad av
erfarna yrkesmänniskor.
– Att arbeta med djur handlar om intresse,
engagemang och känsla. Att ha ett så kallat
djuröga, att se de djur som avviker från sitt
normala beteende för att kunna förebygga
eller åtgärda problem i tid, säger Catharina
Matsdotter.
Till medlemsorganisationerna i Naturbrukets Yrkesnämnd hör bland andra LRF
och SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet.
Den som vill läsa mer om Grönt kort
kan gå in på www.nyn.se.
Kristina Eder
016-16 34 21
husdjur@svenskmjolk.se

EFFEKTIVISERA STRÖARBETET MED Spread-A-Bale
Spread-A-Bale är en prisbelönt balspridare som fördelar halmbalar jämnt över en yta om ca 8x8 m. Konstruktionen är robust.
•
•
•
•
•

Självlastande – sparar en traktor
Gör ströarbetet till ett enmansjobb
Mindre damm – bättre djurhälsa
Modellprogram som passar alla rund- och fyrkantsbalar
Sparar upp till 70% arbetstid i jämförelse mot att sprida
halmen för hand
• Sparar upp till 50% halm eftersom halmen fördelas jämnt
utan att hackas
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