TALENT 1 KURSUSRÆKKEN
FOR NYE DYRLÆGER I EN
DYRLÆGER & KO PRAKSIS
LING 2020/21
UDDANNELSE OG FAGLIG UDVIK
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Talent 1: 2020/21

3. kvartal 2020

4. kvartal 2020

1. kvartal 202

• Kalve-kursus, 16. til 17. september

• Klov-kursus, 1. til 2. december

• Repro-kursus, 17.

Rådgivnings-besøg kursus, on-line

Målrettet uddannelse
En Dyrlæger & Ko praksis er kendetegnet ved at tilbyde målrettet uddannelse af assistenterne. Derfor forventer vi af dig, at
du er klar på at videreudvikle dig. Og du kan forvente af os, at vi
skaber rammerne for personlig og faglig udvikling.
Når du er ansat i en Dyrlæger & Ko praksis, har du adgang til vel
nok landets bedste uddannelsesforløb for nyansatte kvægdyrlæger – vi kalder det Talent1 forløbet. I Talent1 skal du gennem
et online opstartskursus samt 4 faglige kurser, som alle er en
blanding af teori og nyeste viden på området, men især også
med praktisk undervisning i kvægbesætninger.
Med Dyrlæger & Ko's Talent1 uddannelsesforløb, har du som
ung dyrlæge en enestående mulighed for at sætte fart på din
faglige og personlige udvikling som kvægdyrlæge.
Talent1 uddannelsesforløbet er Dyrlæger & Ko's tilbud til de af
netværkets dyrlæger der har mindre end 3 års erfaring i kvægpraksis. Det faglige indhold er styret af de daglige udfordringer,
vi møder i den enkeltes hverdag i kvægbesætningerne.
I øvrigt er kursusindholdet ikke mere fastlagt end at vi løbende
kan justere det i forhold til aktuelle problemstillinger og konkrete ønsker fra praksis/deltagere.
Udover et væsentligt skud faglig viden og kompetenceudvikling,
betyder Talent1 også at du jævnligt mødes med andre (yngre) kvægdyrlæger i netværket – en fantastisk mulighed for at
opbygge dit eget netværk og udveksle erfaringer med andre i
samme situation som dig selv.
Efter deltagelse i Rådgivningsbesøgs-kurset, der tages online,
kan du deltage i de 5 efterfølgende kurser, rækkefølgen afhænger af hvornår på året, du starter op.

Rådgivningsbesøgs-kursus:
Dette kursus er indgangen til Talent1 forløbet og her
starter alle nye dyrlæger i en Dyrlæger & Ko praksis.
Kurset er et online kursus, du kan tage når og hvor det
passer dig. Du skal have gennemført dette kursus, før
du kan fortsætte med de 5 faglige 2-dages kurser.
Kurset henvender sig til nye ansatte i praksis og giver
en generel introduktion til det at være kvægdyrlæge
samt at være en del af Dyrlæger & Ko.
Emner:
Dyrlæger & Ko (baggrund, praksisWEB, LandmandsWEB/APP, maillister), intro til obl. Sundhedsrådgivning (regler/muligheder), scoring af kliniske registreringer, DMS, indhold i et rådgivningsbesøg.
Målsætning:
At deltagerne kan gennemføre rådgivningsbesøg på
egen hånd.
Pris/varighed:
Online kurset varer 2 - 3 timer og er gratis (en del af
kontingentet).
Praktiske færdigheder:
Når du har gennemført online kurset Rådgivningsbesøg,
vil du få mulighed for at øve de praktiske færdigheder på
et besætningsbesøg i forbindelse med det første af de
faglige 2-dages kurser du deltager på.
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2. kvartal 2021

3. kvartal 2021

. til 18. marts

• Foder-kursus, 9. til 10. juni

• Yver-kursus, 1. til 2. september

Rådgivnings-besøg kursus, on-line

1. Kalve-kursus:
Kurset gennemgår de udfordringer der kan opstå i kalve- og kviepasningen, herunder hygiejne, råmælk, fodring, patogener og
diagnostik. Der vil blive lagt stor vægt på den praktiske tilgang og cases. Målsætningen er at deltagerne skal kunne rådgive
omkring kalvesundhed i besætningerne.
*Pris/varighed: 2 dage og koster 6.500,- kr. Hvornår: 16. til 17. september 2020

2. Klov-kursus:
Kurset kommer omkring både teori og praktik. Der undervises i brugen af Kvartalsrapporten, Velfærdsrapporten og DMS til brug for
rådgivningen. Den teoretiske undervisning suppleres med besætningsbesøg.. Målsætningen er at deltagerne skal kunne rådgive
omkring klove i besætningerne.
*Pris/varighed: 2 dage og koster 6.500,- kr. Hvornår: 1. til 2. december 2020

3. Repro-kursus:
Kurset gennemgår de udfordringer der kan opstå i forbindelse med repro og obstetrik. Den teoretiske undervisning suppleres med
besætningsbesøg. Målsætningen er at deltagerne kan rådgive om reproduktion og at øve praktiske færdigheder og håndtering af
fødsler.
*Pris/varighed: 2 dage og koster 6.500,- kr. Hvornår: 17. til 18. marts 2021

4. Foder-kursus:
Undervisning i foderplaner med gennemgang af fodertyper, mineraler mv. Besætningsbesøg med fokus på opbevaring, blanding og
udfodring. Målsætningen er at give deltagerne viden om sammenhæng mellem fodring og sundhed/produktion.
*Pris/varighed: 2 dage og koster 6.500,- kr. Hvornår: 9. til 10. juni 2021

5. Yver-kursus:
Kurset omhandler bakteriologi, malkerutiner og håndtering af yversundhed på besætningsniveau. Der veksles mellem undervisning,
gruppeøvelser og besætningsbesøg. Målsætningen er at deltagerne kan rådgive omkring yversundhed i besætningerne.
*Pris/varighed: 2 dage og koster 6.500,- kr. Hvornår: 1. til 2. september 2021
*For dyrlæger, der starter på dette kursus som det første efter at have taget online kurset Rådgivningsbesøg, vil vi på dag 1 af kurset starte med et
kort besætningsbesøg hvor de praktiske færdigheder introduceret på Rådgivningskruset vil blive øvet i praksis.

Velkommen hos Dyrlæger & Ko
En del af noget større
Med din ansættelse i en Dyrlæger & Ko praksis, er du
samtidig blevet en del af vores faglige fællesskab;
Dyrlæger & Ko. I Dyrlæger & Ko udvikler vi i fællesskab
uddannelse, kurser og analyseværktøjer, alt sammen noget
du vil møde i din hverdag i praksis.
Igennem Dyrlæger & Ko sikrer vi de bedst tænkelige
arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder for kvægdyrlæger,
ikke mindst takket være erfaringsudveksling og tæt dagligt
samarbejde mellem de enkelte praksis. Fordi vi er mange
sammen, har vi kræfterne til at udvikle os både fagligt,
socialt og forretningsmæssigt i takt med at vores kunder
også vokser i størrelse og professionalisme. Gevinsten
kommer både os selv, vores kunder og kvægbranchen
som helhed til gavn.
Dyrlæger & Ko består af 27 kvægpraksis og knap
125 professionelle kvægdyrlæger fordelt over
hele landet. Vi har vores daglige gang i knap
1.600 slagte- og malkekvægsbesætninger
med sundhedsrådgivningsaftale og tilser
således over 50% af den samlede
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malkekvægsbestand i Danmark.
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