
8. februar 2022 

 

TEMADAG – ARBEJDSKRAFT – 9. MARTS 2022 

 

En serie af indsatser for at tiltrække og fastholde arbejdskraft til landbruget.  

Bornholms Landbrug & Fødevarer vil i løbet af 2022 og 2023 gennemføre forskellige 
indsatser for at skabe et større udbud af arbejdskraft til landbruget. Det er i alle 
aldersgrupper, elever, faglærte, ufaglærte, danske og internationale medarbejdere – rettet 
mod alle de forskellige virksomheder i fødevaresektoren, som landbrug, maskinstationer, 
andelsselskaber osv. 

En af indsatserne er at gennemføre en temadag for ovenstående målgruppe, hvor 

indholdet er at orientere om rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling. De tre 

overskrifter foldes ud på følgende vis: 

 

I første halvleg starter vi med de unge, der er på vej ind på arbejdsmarkedet og skal vælge 

en uddannelse. 

0900 - 0945:  Klaus Werner fra projektet Faglært er Fedt orienterer om hvad ved man 

om beslutningen for at vælge job, hvem bestemmer, hvornår tages 

beslutningerne, hvordan kan man påvirke processen og hvad er det 

vigtigste for at tage valget.  

1000 - 1200:  Lene Søholt Jacobsen, Formand for Danske Landbrugsskoler og 

Forstander for Grindsted landbrugsskole, og Jens Munk Kruse, 

Forstander for Dalum landbrugsskole, giver et indlæg om uddannelsen 

og eleverne anno 2022. Lene og Jens kommer ind på de udfordringer vi 

har og forslag til hvordan vi gør det bedre. 

I denne seance er udbyttet at man som læremester bliver bedre klædt på 

til: 

- Viden og færdigheder til rekruttering – af elever og unge mennesker. 

- Viden om elever og gode råd til at håndtere elever. 

- Viden om hvordan der skal arbejdes sammen – læremester, elev og 

landbrugsskole 

1200 – 1245:  Frokost 

I anden halvleg beskæftiger vi os med de medarbejdere vi har i 

landbruget, hvordan fastholder vi dem og hvordan videreuddanner dem 

og ikke mindst hvordan motiverer vi vores medarbejdere. Vi taler om 

både danske og internationale medarbejdere.  

 



1245 – 1330:  Boost Bornholm ved Christina Thunø og Henrik Juul-Pedersen orienterer 

om kompetenceudviklingsmuligheder på Bornholm og ikke mindst om 

den assistance Boost Bornholm kan tilbyde de selvstændige 

virksomheder.  

 

1330 – 1400:  Lisbeth Hvid Christensen, Vicedirektør Campus Bornholm, giver en 

orientering om muligheden for sprogkurser, og de tilbud CABH har på 

området, herunder hvad det betyder for integrationen, at de 

internationale medarbejdere lærer dansk.  

I denne seance har vi en statusopgørelse på hvor mange internationale 

medarbejdere vi har i landbruget.  

 

1400 – 1415:  Susanne Holm Harnfeldt, Virksomhedskonsulent i Jobcenteret, giver en 

status på jobsituationen på Bornholm, herunder hendes indsats for 

landbrugserhvervet samt orienterer om muligheden for at rekruttere 

international arbejdskraft. 

  

1415 – 1430:  Kaffepause 

 

1430 – 1530:  Rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejderne handler om god 

ledelse. Vi afslutter dagen med nogle få konkrete ting man som man 

virksomhedsejer kan praktisere for at blive en lille smule mere attraktiv 

som arbejdsplads, men også som vi sammen skal gøre for at ændre på 

de fælles udfordringer vi har.  

- Ledelse i praksis, værktøjer  

- Arbejdsmiljøledelse, værktøjer 

 Denne del gives af Lene Møller og Thomas Bay Jensen 

 

Pris pr. deltager er 750 kr. 

Tilmelding til Bornholms Landbrug & Fødevarer på mail bl@blf.dk eller telefon 56907800. 

Tilmelding inden d. 4. marts. 

 

mailto:bl@blf.dk

