ERFA-gruppe: Driftsleder på Jerseybesætning
Formål og udbytte
Denne erfagruppe henvender sig til dig, som er driftsleder på en Jerseybesætning.
Formålet med erfagruppen er at åbne op for muligheden om at sparre og erfaringsdele med en person i
samme rolle som sig selv. I gruppen stiller vi skarpt på de udfordringer du som driftsleder oplever i
dagligdagen og mangler inspiration eller værktøjer til at løse. Deltagerne er selv med til at sætte punkter på
dagsordenen, hvilket f.eks. kunne være ledelse af øvrige medarbejdere, foderstyring, management i staldene
eller fokus på den generelle ansvarsfølelse stillingen som driftsleder afføder.
Tilmelding og forløb
Erfagruppen vil bestå af 5-6 deltagere og forventes først at sættes i gang, når vi har fuldt hold. Der er for
nuværende tre dygtige driftsleder fra Sjælland, som har tilmeldt sig. De kommer fra besætninger på mellem
400-1000 køer, og måske er det lige dig de mangler sparring hos.
Gruppen vil sammensættes af deltagere på tværs af landet, og det vil derfor indbefatte kørsel. Det
anbefales, at deltagerne skiftevis afholder møderne, som vi forslår ligger i dagtimerne, f.eks. imellem kl.
10-15. Mødehyppigheden bestemmes i gruppen.
Der deltager en rådgiver til hvert møde, som står for indkaldelse og evt. opfølgning. Det første møde indledes
af kvægrådgiveren, som vil sætte nogle punkter på dagsordenen. Hvilke emner der skal på dagsordenen
bestemmes herefter fra gang til gang i gruppen. Det forventes derfor, at deltagerne bidrager aktivt med
henblik på udveksling af erfaringer og løsningsforslag til optimering på hver enkelt bedrift.
Prisen for deltagelse afregnes efter timepris og deles ligeligt mellem deltagerne, uanset deltagelse eller
ej. Prisen vil derfor variere lidt alt efter gruppens størrelse samt om der er ønsker til at inviterer eksterne
indlægsholdere. Et godt bud på en gennemsnitlig pris ligger på omkring 1.500 kr. pr. gang. Der er mulighed
for at søge AMU-støtte som deltager.
Kontakt os for flere informationer eller deltagelse:

Inger-Marie Antonsen

Lone Hesseldal Andersen

Kvægkonsulent, Fyn
Mobil: 2423 2544
Mail: ima@velas.dk

Kvægkonsulent, Sjælland
Mobil: 2163 9296
Mail: la@vkst.dk

