
Staldskoler 2022 – sundhed, dyrevelfærd og smittebeskyttelse i din besætning

Sundhedsrådgivning via deltagelse i staldskole er fortsat en mulighed under Basisaftalen om 
sundhedsrådgivning. Se vejledningen her.  Sundhed, velfærd og smittebeskyttelse er i fokus, når vi her fra 
ØkologiRådgivningDanmark sætter fornyet fokus på udbyttet af staldskoler i 2022.

Staldskolen får nyt liv med en temadag om sundhed 
I 2022 starter vi sæsonen med en sundhedsfaglig temadag for alle, der deltager i årets staldskoler. Derved 
er alle fagligt klædt godt på til at være hinandens rådgivere i årets staldskoler. 

Staldskoler er et velafprøvet koncept, hvor der i hver staldskole deltager 6-7 bedrifter. Ved hvert møde 
kommer der konkrete løsningsforslag på bordet og deltagerne får altid ny viden med hjem. Det er en viden, 
der let kan omsættes til praksis, og som både giver bedre sundhed og velfærd, og bedre økonomi for 
landmændene. De andre i gruppen følger op på, hvordan resultatet af din indsats går. 

Et stærkt team af facilitatorer
I ØkologiRådgivning Danmark er vi et team af fem kvægrådgivere, som er uddannede til at facilitere 
staldskoler og som har mange års erfaring med staldskoler. Vi har ry for at styre staldskolerne effektivt og 
målrettet, så alle kommer til orde og får noget med hjem. Vi sikrer et fyldestgørende referat fra møderne 
som dokumentation. 

Fakta om staldskoler
Hver staldskole har sin egen tovholder, der er en uddannet og erfaren facilitator. Gruppen mødes én gang 
på hver bedrift i løbet af et kalenderår. Deltagerne forpligter sig til at deltage aktivt og konstruktivt i at løse 
de problemstillinger, der er på dagsordenen på den enkelte bedrift. Værten fortæller også om en succes, så 
også de gode erfaringer bliver delt. Tovholderen har en vigtig opgave med at styre forløbet stramt så alle 
kommer til orde, og sikre, at der er dynamik og nye ting at lære i staldskolen. 

Hvis der er stemning for det, vil vi afvikle enkelte af møderne digitalt. Fra 2021 har vi opbygget gode 
erfaringer med at afvikle staldskolekonceptet over Teams. Den digitale form sparer meget tid for den 
enkelte og kan derfor være et godt supplement, hvis deltagere bor langt fra hinanden. Hvis det bliver 
aktuelt, så er vi naturligvis behjælpelige med det tekniske.

Staldskolen arbejder.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Veterin%C3%A6rmedicin/Sundhedsr%C3%A5dgivning/Vejledning%20om%20sundhedsr%C3%A5dgivningsaftaler%20for%20kv%C3%A6gbes%C3%A6tninger_21122018.pdf


Information og tilmelding 
Du vælger kun forløbet for et år ad gangen, og har altid muligheden for at vende tilbage til en anden 
sundhedsrådgivningsordning i 2023. Ønsker du at deltage i en staldskole under ØkologiRådgivningDanmark 
i 2022, eller har spørgsmål til konceptet, så er vi klar ved telefonen:

Erik Andersen
era@oerd.dk
Tlf. 20 13 21 19

Hans Lund
hal@oerd.dk
Tlf. 25 57 98 63

Solvejg Horst Petersen                   
sol@oerd.dk    
Tlf. 51 35 71 46                                  

Birgitte Kjemtrup Høyer                    
bmk@oerd.dk                                     
Tlf. 40 94 30 75

Louise Kjær Hilligsøe
lkh@oerd.dk
tlf. 21 36 37 24

             

Tilmelding kan også ske via mail til lkr@oerd.dk, oplys navn, adresse, postnr. og by, mobilnr. og mail. 

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 17. december 2021. Medio januar hører du fra os, med mere 
information om temadagen og om gruppesammensætning.  

Vi glæder os til at byde nye deltagere velkommen i vores staldskoler i 2022.  😊
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