DYREPASSER

At være dyrepasser

Praktikplads

Uddannelsens trin/specialer ekskl. grundforløb

Kan jeg læse videre?

Som dyrepasser fodrer, passer og plejer du dyr. Det er din opgave
at sørge for, at dyrene har det godt, og at de lever så naturligt som
muligt.
Du arbejder også med avl og sørger for det rigtige foder og gode
yngleforhold.

■ Dyrepasserassistent: 1 år 4 mdr. - 1 år 7 mdr.
■ Zoologiske anlæg: 2 år 11 mdr. - 3 år 5 mdr.
■ Forsøgsdyr: 2 år 11 mdr. - 3 år 5 mdr.
■ Dyrehandel: 2 år 2 mdr. - 2 år 7 mdr.
■ Hestemanager: 3 år 3 mdr. - 3 år 6 mdr.

Krav til dig

Du skal være glad for dyr, rolig og tålmodig. Og så skal du være
god til at iagttage, så du kan registrere, hvis der sker forandringer i
dyrenes almene tilstand.

Ind på uddannelsen

Du kan starte 2 gange om året i august og i januar måned.
Du kan starte på uddannelsen i Nykøbing F.
Adgangskrav
Du skal have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele
Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan
optages på CELF. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal
du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Direkte fra
9. og 10. klasse (+ 1 år)

Under 25 år

Grundforløbets 1. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen
Grundforløbets 2. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen, GRUNDFORLØBSPRØVE
Praktikpladsaftale med en virksomhed
Hovedforløbet består af praktik- og skoleophold
Grundfagseksamen, SVENDEPRØVE
Uddannelsens længde ialt: 2 år og 4 mdr. - 4 år og 6 mdr.
Overgangskrav til hovedforløbet
Der er også overgangskrav, når du skal videre på uddannelsens
hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:
■ Naturfag på F-niveau

■ Biologi på F-niveau

Læs mere om uddannelsens fag på www.ug.dk.

EUX

Du har også mulighed for at gennemføre dyrepasseruddannelsen som EUX, hvilket vil sige, at du opnår gymnasialt niveau,
mens du gennemfører uddannelsen.
EUX-dyrepasser varer i alt 4 år - 4 år 3 måneder inkl. grundforløbet, og du må regne med at skulle bruge ekstra tid på at
forberede dig til undervisningen.

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads; men CELF’s Praktikcenter hjælper dig med at finde den rette praktikplads. Du er altid
velkommen til at kontakte praktikpladskonsulent Nina Weesgaard,
61 632 879, nid@celf.dk. Du finder også Praktikcentret på facebook.

Ja det kan du. Du kan bl.a. videreuddanne dig til jordbrugsteknolog. Afslutter du din uddannelse med EUX-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Kontakt en elevvejleder på tlf. 54 888 999.
Eller læs mere på www.celfeud.dk.

Tilmelding på www.optagelse.dk.
Direkte fra 9. og 10. klasse: Her skal du vælge hovedområdet:
FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE
Se på www.celfeud.dk, hvilke fagretninger du kan vælge imellem.
Under 25 år:
Her skal du vælge dyrepasser.

Mød Simone
Simone Vinding, 20 år fra Grænge på Lolland

”

”Der skal vilje, styrke, mod, lyst og en masse træning til for at blive
en god dyrepasser. Jeg brænder for at hjælpe dyr”
Efter 10. klasse tog Simone grundforløbet inden for kokkeuddannelsen, inden hun tog springet og startede på dyrepasseruddannelsen - en drøm hun har haft lige siden hun var 10 år: ”det føltes
bare helt rigtig lige fra den første dag.”
Simone ved godt, at det er svært at få en læreplads som dyrepasser, så udover at søge på Lolland-Falster vil hun forsøge sig på hele
Sjælland, i hele Danmark og sågar i udlandet, hvis det skulle blive
nødvendigt.
Simone er rigtig glad for lærerne og undervisningen. Især fordi
praksis bliver involveret - som f.eks. når praktisk opmåling udenfor
bliver en del af en teoretisk matematiktime. Hertil kommer praktik
i Guldborgsund Zoo, hvor eleverne på egen krop prøver, hvad det
vil sige at arbejde i en zoologisk have.
Fremtiden?
Den helt store drøm er at arbejde i USA for Animal Rescue og arbejde med at redde vanrøgtede dyr, men det at få sin egen kennel,
eget dyrehjem står også højt på listen.
Simones egen dyrebestand består p.t. af en Chihuahua, et dværgmarsvin er på vej, zebrafinker nok også og på et tidspunkt krybdyr,
som Simone er blevet meget glad for i løbet af det praktiske arbejde i zoo”.

”
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Overgangskrav til EUX: Dansk C, Engelsk C,
Samfundsfag C, Matematik C, Kemi C, Biologi C.
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