
Kurs for landbruksvikarer og avløsere 31 mars – 1 april 2016.

Kunngjøring 

Innbydelse til kurset vil gå ut til avløsere og landbruksvikarer i Telemark, Vestfold og Buskerud 
fylker. Vi har godt samarbeid med avløserlagene i Vestfold og Buskerud.  De sender ut innbydelse 
til alle sine ansatte, og på den måten får vi god kunngjøring av kurset. I Buskerud er det 
Landbrukstjeneser Folgefonna, Lier og Omegn Avløserlag og Landbrukstjeneser Buskerud.  I 
Vestfold er det Vestfold landbrukstjenester.  I Telemark sender Landbrukstjenester Telemark ut 
informasjon om kurset til alle våre ansatte.  Kurset vil også bli annonsert på hjemmesiden til alle 
avløserlagene, samt hjemmesidene til fylkesbondelagene. 

Målgruppe

Landbruksvikarer, fast ansatte på gårder, avløsere, både heltid og deltidsavløsere.

Målsetting

Landbruksvikarer er personer som er ansatt på full- eller deltid i avløserlaget.  Når en bonde er syk 
er det landbruksvikaren  som tar over det daglige arbeidet på gården.  En del bønder driver ganske 
stort og har ansatte i full jobb på gården.  Deltidsansatte er personer som blir leid inn når bonden 
skal ha ferie eller fridager, ved arbeidstopper på gården m.m.  Det trengs mye kunnskap for å jobbe 
på gård.  I tillegg til det praktiske arbeidet, er det også viktig å ha god kunnskap innen helse, miljø 
og sikkerhet for å unngå ulykker.  Det er mye teknisk utstyr som det trengs kompetanse for å 
håndtere og det blir stadig strengere krav til hygiene og smittehåndtering.  Derfor er det viktig med 
kontinuerlig opplæring og oppdatering av de ansatte.  
Å jobbe som landbruksvikar eller avløser er et ensomt yrke.  De har ikke kolleger rundt seg i det 
daglige arbeidet.  De jobber også mye på gården når bonden har ferie eller er syk.  Derfor er det å 
komme sammen på kurs, snakke med kolleger og dele erfaringer med hverandre en veldig viktig del 
av kurset.  
Kurset blir lagt opp slik at både avløsere med mye erfaring og de som er forholdsvis nye i jobben 
sin skal ha utbytte av å delta på kurset.

Tema 

• Traktor,, redskap, forvogner 
Sikkerhet, sikring av last, vegkjøring 
førerkortbestemmelser 
Kobling og bruk av maskiner og redskap
Rygging med henger
Dette temaet vil ha både en teoretisk og en praktisk del 

• HMS, Smittepress MRSA

• Rettigheter og plikter som arbeidstaker 


