Grönt kort

Önnestadsgymnasiet
först med Grönt Kort
Grönt kort inom jordbruket är en diplomering som påminner mycket om att ta körkort. Det består både av ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Naturbrukets Yrkesnämnd ( NYN ) har arbetat fram Grönt Kort med tanken på bristen på kompetent
arbetskraft i lantbruket och otydliga karriärvägar för elever som gått klart sitt naturbruksprogram.

Inom djurhållningen har diplomeringen startat för någon tid sedan . Nu är
det växtodlingen som står i tur och
den 6 mars var det 14 elever från 3-e
årskursen på Naturbruksgymnasiet i
Önnestad som testade sina kunskaper
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Det teoretiska provet
var inte helt lätt.
Tidspressen var
dessutom stor.

i förhoppning om ett diplom.
Lantmästarna Claes Pettersson och
Peter Borring , båda från Skänningetrakten och praktiska jordbrukare
var examinatorer. Peter är dessutom
lärare på Vretaskolan och har i stor

utsträckning tagit fram underlaget till
proven. Examinatorerna är godkända
av och arbetar på uppdrag av NYN. De
båda för fram att arbetsgivaren vill ha
en kvalitetssäkring av de blivande anställda. Punktlighet, engagemang och
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säkerhet betonas i kombination med
teoretiska kunskaper.
Provet består av två delar – en teoridel med frågor om växtodling och
maskinskötsel samt ett praktiskt prov
där framförallt handhavandet av maskiner, säkerheten vid olika praktiska
moment, rationellt arbetssätt , samarbetsförmåga m.m betygssätts.
Eleverna betalar en avgift på 200 kr
per provtillfälle och det var en koncentrerad grupp som startade med
teoriprovet. Frågorna som skulle besvaras på 60 minuter var inte enkla.
Dessutom var de som det heter ” kluriga” med olika svarsmöjligheter.
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Bilder ovan:
Hantering av
lastarutrustning var
ett av de praktiska
uppgifterna.

Några exempel på frågor:
- Du ska ut och plöja med en helburen växelplog. Finns det något
du behöver mäta/kontrollera på
traktorn resp. plogen innan du
kopplar till plogen? Beskriv och
motivera.
- Vad kan konsekvenserna bli med
en felaktig gödselgiva?
- Ange c:a-uppgifter för utsädesmängd i potatisodling samt vad
som påverkar mängden?
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Det praktiska provet delades in i tre
stationer med handhavandet av traktorer med redskap. Inställning av såmaskiner och gödningsspridare var

en annan test liksom körning av påhängsvagn.
Det var således ett prov med krav
på kompetens hos deltagarna Examinatorerna hade som målsättning att
testa 50 elever under 2007 . Hittills
var 25 elever testade under förra året
och av dessa var 75% godkända. Brister i matematikkunskaper var ofta en
ﬂaskhals som gjorde att teoriprovet
misslyckades.
På Önnestad naturbruksgymnasium
var det ovanligt många elever anmälda. Lärare Leif Johnsson på skolan
har tagit initiativet till denna första
diplomeringstest i Skåne och han var
mycket tillfreds med att intresset varit
så stort.
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