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Dyrepasserens ABC

Dyrepasserens ABC dækker de særlige 
kompetencemål, der ifølge bekendtgørelsen skal opnås på 
grundforløbet på indgangen Dyr, planter og natur forud for 
hovedforløbet. iBogen giver eleven forudsætninger for at 
opnå de kompetencemål, som omhandler dyr.

Dyrepasserens ABC: 

 ◆ giver en generel introduktion til pasning af dyr og 
omhandler både eksotiske og domesticerede dyrearter. 

 ◆ giver eleven håndgribelige værktøjer til at udarbejde 
pasningsvejledninger.

 ◆ præsenterer eleven for et stort antal dyrearter samt 
redskaber til at kunne foretage kvalificerede tilsyn og 
sundhedskontrol af dyrene.

 ◆ giver eleven indsigt i, hvordan dyrene kan håndteres, 
hvordan de bør fodres og i hvilke omgivelser dyrene vil 
trives samt hvordan de holdes rene.

 ◆ giver eleven  indblik i, hvordan dyrenes miljø beriges. 

 ◆ giver eleven indblik i dyreregistrering, 
formidling og træning.

 ◆ giver eleven indblik i, hvad man som 
medarbejder i et dyrehold skal være 
opmærksom på i forhold til arbejdsmiljø og 
egen og andres sikkerhed på arbejdspladsen.

Kære uddannelsesleder og underviser

En iBog er en interaktiv bog, der 
kombinerer det faglige indhold fra 
lærebogen med computermediets 
funktioner. iBogen har indholdsfor-
tegnelse, søgefunktioner og ord-
forklaringer. En iBog er et interak-
tivt materiale, der kan tilgås fra alle 
browsere.
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Dyrepasserens ABC er udviklet og 
udarbejdet af jordbrugsteknolog Kristian Karlby, 
der til daglig underviser på Kold College. Materialet 
er blevet til i et bredt samarbejde og trækker på 
referencer fra mange steder i branchen. 

Fagkonsulenter på bogen er zoolog  
Bjarne Klausen, Odense ZOO og dyrlæge  
Steffen Knold, Årslev Dyreklinik.

Du skal naturligvis have mulighed for se 
iBogen igennem, se hvordan i faktaboksen  
nederst – god fornøjelse!

Med venlig hilsen

Erhvervsskolernes Forlag

Dyrepasserens ABC 
Pr. årselev kr. 80,00 ekskl. moms
Gratis lærereksemplar ved køb af 
abonnement

Læs mere om indholdet, licens-
betingelser og brug af iBogen på  
ef.dk/dyrepasserensabc

Find iBogen her: 
dyrepasserensabc.ef.dk
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