uppdat. 2018-10-23

Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, representerar arbetslivet och är ett nätverk för
att bevaka och driva gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering
inom djurbranschen utöver lantbrukets produktionsdjur och häst. DYN företräder
medlemsorganisationer inom zoofackhandel, djurparker, djursjukvård, läkemedelsindustri, försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd
och djurhem samt fackförbund, se www.djuryn.se

Inbjudan med program till riksstudiedagar
Djur/Djurvård 2018
Djurbranschens Yrkesnämnd står värd för riksstudiedagarna 2018 och inbjuder NB-lärare,
instruktörer och skolledare till två fortbildningsdagar. Parallella spår med en del gemensamma
programpunkter: Djursjukvård, Forskningsdjur, Hund respektive Djurvård.

När: Måndag 29 okt. 2018 kl. 10.30 – 18.00 och tisdag 30 okt. kl. 08.30 - 15.30
Var: Svenska Kennelklubbens konferenslokaler, Rotebergsvägen 3 nära Rotebro
www.google.se/maps/place/Rotebergsv%C3%A4gen+3,+192+78+Sollentuna/@59.4811222,17.888701,13z/data=!4m5!3
m4!1s0x465f98f32a9a0d43:0x80820e5c49bf3ba0!8m2!3d59.4811222!4d17.9237199

Praktisk information
Kostnaden för tvådagarskonferensen är 1.600 kr inkl. moms. I priset ingår gästföreläsare, luncher
samt fika. Möjlighet finns att delta endast en av dagarna, kostnaden är då 1.000 kr inkl. moms. Varje
skola står för sin rese- och kringkostnad.
Anmälan senast 16/10 via Anmälan till Riksstudiedagarna Djurvård 29-30 oktober 2018 (direktlänk:
https://docs.google.com/forms/d/1mbjfcVpoKkNKzfPeRs2L-7Dp_tmzPZViQMUX5xy6iao/viewform?edit_requested=true )

Anmälan är bindande. Vid sen avbokning (efter 23/10) debiteras halva kostnaden.
Tips för er som åker (fjärr-)tåg: köp tågbiljett ända till Rotebro, så slipper ni SL-biljett.
Vägbeskrivning: Pendeltåg nr. 40 från nya Stockholm City station mot Märsta/Uppsala.
Alternativt pendeltåget från Arlanda mot Stockholm. Kliv av vid Rotebro station (ca 25 min. resa
från Sthlm + 13 minuters promenad, bl.a. under E4:an). Gott om gratis p-platser vid SKK.
Tips på boende:
Sjövillan Konferens, alldeles nedanför SKK. Enkelrum 800 kr/natt inkl. frukost och moms,
dubbelrum 850 kr. Hänvisa till SKK:s avtal. https://www.hotellsjovillan.com
Scandic Infra City, ca 7 min med bil från SKK. Pris för enkelrum ca 1.000 kr inkl. frukost.
https://www.scandichotels.com/infracity. SKK:s avtalsnummer vid bokning: D 306 119 152.
Tips till de som vill träffas lite extra måndag kväll: möjlighet finns att umgås i Hotell Sjövillan för er
som bor där, och/eller att äta på sukhindianrestaurang.se öppet till kl. 21, ca 700 m bort.
Ev. frågor: DYN:s sekreterare Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se 070 – 56 87 318.
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Prel. program riksstudiedagar Djur 29 – 30 okt. 2018 i Svenska Kennelklubbens
konferenslokaler, Rotebergsvägen 3, Sollentuna
29/10
kl. 10.00
10.30
Alla
11.00
11.45
12.05
12.50
13.00
13.45
14.00
14.30
Grupper

16.30
18.00
19-tiden

Tips tillgång Wifi: Skriv in dig i SKK:s besöksdator vid huvudentrén.
Drop-in med frukt utanför Hamiltonsalen. Skriv namnskylt: namn + skola.
Hamiltonsalen:
Välkommen till riksstudiedagarna och Svenska Kennelklubben! Ulf Uddman, vd
Program- och deltagarpresentation. Maria Elinder, sekr. DYN
Lunch i restaurang Rotsunda Kök & Bar i anslutning till konferenslokalerna
(stor salladsbuffé + olika rätter att välja bland)
Hamiltonsalen: Djurbranschens syn på kompetensbehov i framtiden.
Ulf Uddman, ordf. DYN djuryn.se
Aktuellt från Skolverket om Naturbruksprogrammet och inriktning Djur.
Per Fermvik, undervisningsråd Skolverket
Bensträckare
Time to say goodbye
Lillemor Wodmar, leg.vet., ordf. Svenska Djurskyddsföreningen
Behov av djurtekniker + kursen Djur för forskningsändamål 200p: Emma Vodoti,
Nordiska konsortiet för utbildning och träning i försöksdjursvetenskap, NCLASET
Kaffe/te + kaka
Grupper resten av dagen inkl. att förbereda frågor till branschpanel tis.
Djursjukvård Moderatorer: Annika Hemingstam, Lotta Nilsson
• FirstVet www.firstvet.com: klinisk undersökning via nätet,
• Svensk Djursjukvård, Kristine Wiklund, Gröna arbetsgivare. Dialog: Hur
kan kompetensbristen lösas? Vilken kompetens krävs för att NB-elever
ska vara anställningsbara? Hur lösa behov av APL-platser för elever som
läser bägge kurserna Djursjukvård + Grundkurs läkemedelshantering?
• Annika Hemingstam, DYN. Digitala tips i undervisningen (ta med dator!)
• Lotta Nilsson, RAID. Grundkurs i läkemedelshantering, frågor m.m.
Forskningsdjur: Moderator: Maria Elinder
• Dialog med Emma Vodoti, NCLASET, för att underlätta för intresserade
skolor att genomföra kursen Djur för forskningsändamål 200p,
• genomgång av verktygslåda för att kvalitetssäkra utbildningen,
• demonstration av praktiska verktyg.
Hund: Moderatorer: Terese Laurent, Åsa Almgren
• SKK:s utbildningar, Mikaela Persson Wallenius, SKK
• HUNDIS, Hundutbildning inom skolväsendet. Eva Lejdbrandt, SKK
• Info från SBK, bl.a. Skol-SM Hund. Åsa Almgren, SBK
• Erfarenhetsutbyte (tips frågor sist i programmet)
Djurvård: Moderator: Malin Jonsson
• Svenska Djurparksföreningen, Jens Djupa. Information från djurparksvärlden, kompetensbehov, erfarenhetsutbyte (tips frågor, se nästa sida)
Kaffe/te + liten ostmacka. Möjlighet till besök i SKK:s museum.
Fortsatta gruppdiskussioner enligt ovan.
Senast slut för dagen.
Möjlighet till gemensam middag (ej förbokad).
Tips: sukhindianrestaurang.se öppet till kl. 21, ca 700 m bort.
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Ti 30/10
08.30
Alla
09.00
09.45
10.05
Grupper

11.00
12.00

13.20

Hamiltonsalen: Reflektioner från gårdagens diskussioner inkl. frågor till
branschpanelen i eftermiddag. Moderatorerna för grupperna
Smittskydd för djur och människor och annat man bör känna till i umgänget med
djur och natur, vid handledning av barn och ungdomar
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, Karin Artursson & Maria Nöremark
Kaffe/te + frukt
Djursjukvård, Djurvård Moderatorer: Lotta Nilsson, Malin Jonsson
• Smittskydd och visning av nya interaktiva läromedel - spel, tipsrunda,
pyssel mm. SVA, Ida Söderström m.fl.
Hund: Moderatorer: Terese Laurent, Åsa Almgren
• Certifieringar inom hundbranschen. Ev. bilda arbetsgrupp för att ta fram
nya kursplaner.
• Säkerhet i praktiskt arbete och APL
• Näringslära
Forskningsdjur: Moderator: Maria Elinder
• Dialog med Emma Vodoti, NCLASET
Lunch i restaurang Rotsunda Kök & Bar
Hamiltonsalen: Frivillig hantering och Fear Free – strategier för att minimera
stress och oro hos djuren och underlätta för ägare/personal
Eva Bertilsson, www.carpemomentum.nu, beteendeanalytiker, specialist på
beteende/lärande/välfärd (bakgrund instruktör och lärarutbildare inom SBK)
Kaffe/te + kaka

13.45

Hamiltonsalen: Djurbranschens kompetensbehov – information från DYN:s
medlemsorganisationer samt branschpanel. Moderator: Maria Elinder
Ulf Uddman, Svenska Kennelklubben, ordf. DYN
Marita Teräs, Naturvetarna, v.ordf. DYN
Emma Vodoti, Nordiska konsortiet för utbildning & träning i försöksdjursvetenskap
Kaisa Karlsson, Riksförbundet Sveriges 4H
Lotta Nilsson, Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården
Jens Djupa, Svenska Djurparksföreningen
Cecilia Westin Hamilton, Sveriges Hundfrisörer
samt Kristine Wiklund, Gröna Arbetsgivare (fd SLA) / Svensk Djursjukvård

15.15

Utvärdering (plus, minus, tips till nästa år), erfarenheter, dokumentation.
Arrangör 2019 ? DYN: Ulf Uddman, Maria Elinder, Lotta Nilsson m.fl.
Avslut

15.30

*Gruppdiskussioner/erfarenhetsutbyte inom respektive ”spår” måndag och tisdag.
Förslag frågor:
1. Bedömning av praktiska moment. Diskussioner för inspiration och samsyn.
2. Samarbete lärare / instruktörer – hur går det till och vad fungerar?
3. Gymnasiearbetet – hur gör vi?
4. APL-bedömning. Översyn och diskussioner kring var vi lägger APL samt hur vi bedömer det arbete
eleverna utför under APL-perioderna. Hur gör vi för att få maximal nytta av APL?
Ev. frågor eller sent förhinder: Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se 070 – 56 87 318
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