Trygg på jobb
- med landbruk som eksempel

Informasjon til lokallaget og skolen
Trygg på jobb – med landbruk som eksempel er en heldagsaktivitet som lokale bondelag kan tilby
ungdomsskolen. Opplegget er basert på landbrukskurset Praktisk HMS-arbeid, og kan knyttes til fag
som naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og ikke minst til faget utdanningsvalg. Med landbruk som
eksempel gjør opplegget elevene oppmerksom på at sikkerhetsarbeid er viktig i alt yrkesliv.
I læreplanes generelle del står bl.a. dette under overskriften Det arbeidende mennesket:
”Opplæringen har ikke bare egenverdi for eleven, men har også som mål å forberede de unge til å
påta seg arbeidslivets og samfunnslivets oppgaver. Skolen må derfor stå i tett utveksling med
samfunnet rundt og gradvis gi elever og lærlinger innsyn i og forberedelse for aktivt virke i yrkesliv,
kulturliv og politikk.”
Mål:
Forarbeid:
Tidsramme:
Veiledere:
Utstyr som trengs:
Mer info:

Gi elevene kunnskap om sikkerhetsarbeid og landbruk og kjennskap til yrkesog utdanningsmuligheter i landbruket
Kontakt med skole/lærer for å informere om opplegget og avtale om
gjennomføring og praktisk tilrettelegging
1 skoledag
3 bønder per klasse, alle må ha gjennomført Praktisk HMS-arbeid
Elevene må ha PC og mulighet å logge på Its learning / Fronter. For del 1 og
del 3 trengs utstyr for å vise presentasjoner og eventuelt film fra nett
Veiledning, presentasjoner og aktivitetsideer finner dere på bondelaget.no, se
Skolekontakt på siden For lokallag og tillitsvalgte.

Rammeprogram
Del 1 (felles samling hvis det er flere klasser skal gjennomføre opplegget samme dag)
 Velkomst og informasjon om opplegget og om overføringsverdi til alt yrkesliv
 Gjennomgang av kortversjon av første del i kurset Praktisk HMS-arbeid
Del 2 (hvis det er flere klasser jobber de nå i hver sitt rom)
 Elevene jobber med e-læringsdelen av kurset Praktisk HMS-arbeid
 Lunsjpause
 Gjerne praktisk uteaktivitet eller demonstrasjon i tilknytning til lunsjen
 Elevene gjennomfører slutt-testen (må være ferdig minst en time før dagens slutt)
Del 3 (felles samling siste time)
 Besøk av noen som har vært utsatt for ulykke eller visning av bilder/film
 Resultat av slutt-testen (eventuelt premiering av beste klasse/gruppe)
 Kort presentasjon av utdanninger og yrker i landbruket (materiell fra Velg landbruk)
 Slutt for dagen
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