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Anne Andersson från NYN i samspråk med Sandra Eriksson och Marlene Jönsson. Anne
Andersson står för diplomeringen.
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KRISTIANSTAD

Fem ko- och fem grisutbildade elever på Önnestads Naturbruksgymnasium
prövar i dagarna för grönt kort.
När Kristianstadsbladet besöker naturbruksgymnasiet på torsdagen är det mjölkklassen som ska
diplomeras för det gröna kortets första nivå.
– De ska bland annat kunna mjölka, utfordra, gödsla och en hel del teori. Griseleverna ska till exempel
kunna kastrera grisar, slaktrutiner och slaktålder, sjukdomar och vad som händer vid grisningen, förklarar
Anne Andersson från Naturbrukets yrkesnämnd.

Ergonomi är viktigt
Hon frågar fortlöpande eleverna snabba frågor som de bör kunna svaret på. Oftast blir det rätt direkt,
men ibland blir det en diskussion.
– Eleverna ska inte bara visa att det lärt sig, utan också lära sig saker genom diskussionerna som uppstår,
säger Anne Andersson.
Kristianstadsbladet följer med ut i kostallet, till den mer än 650 kilo tunga kon Beda. De tre elever som är
närvarande för tillfället, Sandra Eriksson, Marlene Jönsson och Anki Ocenas får sätta grimma på Beda och
under tiden svara på varför de gör just som de gör. Ett viktigt moment i bedömningen för att få grönt kort
är ergonomi, att arbeta på rätt sätt och undvika skador på både sig själv och djur.
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Marlene Jönsson tar in kon Beda. Marlene Jönsson är en av fem som ska ta grönt kort.

Anki Ocenas ser på när lärare Kerstin Zetterberg visar var man ska leda repet som är fäst i grimman.

Grimman på
Kerstin Zetterberg är lärare på Önnestads naturbruksgymnasium. Hon visar hur man leder repet från
grimman till den sida man går på.
– Om man leder det runt andra sidan och drar i det tror kon att man ska gå ditåt. Det får motsatt effekt,
säger hon och Sandra Eriksson, Marlene Jönsson och Anki Ocenas nickar vant.
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Sandra Eriksson ryktar kon Beda. Om ett par timmar har Sandra Eriksson grönt kort, om allt går väl.

Den över 650 kilo tunga kon Beda leds ur stallet av Anki Ocenas.

När Beda är grimmad och klar leds hon ut i solskenet av Anki Ocenas. Därefter bär det tillbaka in och
Beda fastnar med ett ben bakom en stolpe. En stunds tveksamhet uppstår innan Marlene Jönsson efter
rådigt ingripande får loss Beda och hon kan ledas till sin plats.
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Grönt kort
Grönt kort är ett påfund av Naturbrukets yrkesnämnd, NYN.
Meningen med det är att certifiera lantbruksutbildade så att arbetsgivare lättare ska kunna anställa
kvalificerad personal.
Genom att anställa en person med grönt kort vet de att personen kan det de anställs för att göra.
Det finns tre nivåer på grönt kort. Än så länge har bara kriterierna för första nivån utarbetats.

Anne Andersson från Naturbrukets Yrkesnämnd, NYN, diplomerar de fem som ska ta grönt kort inom området mjölk.

André Jönsson - 044-185553 - andre.jonsson@kristianstadsbladet.se

