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Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nyhedsbrev kan du læse om vores nye KalveERFAskoler. De er et samarbejde mellem Dyrlæger & Ko og
SEGES og er et tilbud til alle mælkeproducenter, der vil gøre en særlig indsats for at få sunde og robuste kalve.

Kalve ERFAskoler – et nyt tilbud til dig, der vil have sunde kalve med høj tilvækst
Kalve ERFAskoler – når faglig viden og praktiske erfaringer går hånd-i-hånd!
 Du har måske allerede prøvet at mødes med kolleger i erfagrupper eller staldskoler for at udveksle
erfaringer og lære af hinandens succeser og udfordringer?
 Du har måske også allerede prøvet - i samarbejde
med din dyrlæge - at indføre ny viden og nye tiltag i
din besætning?
I de nye Kalve ERFAskoler får du begge dele på én gang:
Praktiske input fra alle deltagerne OG den nyeste faglige viden fra dyrlægen. Tilsammen skaber vi solide og
faglige bud på løsninger, der også fungerer i praksis.
Hvordan foregår det?
Som deltager i Kalve ERFA-skolerne får du ved hvert
møde et fagligt oplæg fra Dyrlæger & Ko. Derefter diskuterer du og de andre deltagere jeres praktiske erfaringer med dagens emne. Emnerne vælger I selv i
gruppen på baggrund af hver jeres mål for at deltage.
Hvor og hvornår?
Kalve ERFAskolerne mødes på fire besætningsbesøg i
løbet af et år med opstart i april 2019. I aftaler selv
steder og temaer – dyrlægen fungerer som tovholder.
Mere info
Kalve ERFAskolerne er et samarbejde mellem Dyrlæger
& Ko og SEGES og er et tilbud til alle mælkeproducenter, der vil gøre en særlig indsats for at få sunde og
robuste kalve. Målet er at bidrage til at opnå KVÆGs
strategiske mål for 2020 for kalve:
 Kalvedødelighed sænkes til 5,5% i 2020
 Reduktion af antibiotikaforbruget
Læs mere om Kalve ERFAskolerne på
www.tilmeld.dk/kalveerfaskoler
Det er også via denne hjemmeside du kan tilmelde dig.
Tilmelding skal ske senest d. 31/3-2019.
Herefter er din tilmelding bindende.

ERFAskolerne afholdes 13 forskellige steder i Danmark. Du finder en oversigt over steder og hvilke
datoer der er møde i de enkelte ERFAskoler på samme
hjemmeside.
Du tilmelder dig én ERFAskole med de 4 datoer der er
gældende for denne. Prisen for de 4 mødegange
er 6.000,- kr. pr. deltager ekskl. moms. Beløbet opkræves ved tilmelding. De præcise datoer kan du finde
på hjemmesiden, men alle møder afholdes i perioden
april 2019 til april 2020
Erfa-skolernes deltagere definerer selv på deres første
møde hvilke temaer de finder relevante for de resterende 3 møder i gruppen (tema for første møde ligger
fast for alle grupper) og udpeger samtidig relevante
steder at afholde møderne, som i udgangspunktet vil
være hos de deltagende besætninger. Møderne ligger
i tidsrummet kl. 10.00 - 15.00.
Hvordan forløber et møde i en Kalve ERFAskole?
Mødets tema aftales som nævnt af deltagerne selv,
1. Velkomst ved vært og D&Ko dyrlæge/tovholder
2. Introduktion til bedriften
3. Besøg i bedriftens kalveafdeling og andre relevante staldafsnit
4. Frokost
5. Dagens tema – indlæg ved D&Ko dyrlæge/ tovholder om det teoretiske/faglige emne for erfaskolen
6. Deltagende besætninger diskuterer dagens tema,
med afsæt i situationen i egen besætning
7. Der laves en kort indsatsplan for alle deltagerne
for tiltag i egen besætning indenfor dagens tema,
der igangsættes inden næste møde i erfa-skolen
På efterfølgende møder følges der op på de besluttede tiltag pr. besætning

