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1. Har styr på sin organisering 
 Kan vise sin organisering til hele verden 
Hvad man vil

Hvordan 

Hvem

2. Bruger moderne kommunikationsmidler
 Involverer de relevante i informationsstrømmen

 Skaber ejerskab, engagement, stolthed

3. Mentor
 Sparring med de rigtige ! …til det rigtige!

3 værktøjer til 
Den ideelle arbejdsplads



1. styr på sin organisering….
Typisk organisationsdiagram



Brug arbejdsområderne til overskrift
 Ikke personer – de skifter
 Arbejdsopgaverne på kvægbrug er de samme
 Udførelsen skal være stabil

 Fx områder : Goldkøer, repro, foder, klove
 Hvordan : Beskrivelse af ”sådan gør vi hér”
 Hvem : Alle, hvem gør hvad?

Nemt når man får nye folk

1. Styr på organisering









Område-organisering

Klove ”Jens”

Opskriv halte køer
 Brug tavlen

Fodbad man./tors.
 4 sække hydratkalk i overgange
 Malkestald +2 sæk efter hold 4

Klovbeskæring
 Hver tirsdag
 Dag 60, 180, ved goldning

Forbindinger
 Tages af hver mandag
 Gå en runde



FB-grupper – Messenger - SMS
 Ejer, ansatte, rådgivere
 Alle kan se kommunikation
 Daglig opfølgning
 Brug til dagsordner og referater

Brug af face-time 
 Se køerne på en ny måde
 Se blanding af foder

Brug af billeder
 Gødning
 Huld
 foder

Bruge af skype

2. Moderne kommunikation



Video af gødning, 
køer og skype-møder






 LandboNord og SEGES arbejder på en (ny) model

 Afsæt i tidligere erfaringer og interview-runde

 Resultatet skal blive

 Respekt i erhvervet om det at bruge mentorer

 Forståelse og respekt blandt unge mennesker om brugen

 Database med forskellige mentorer/forskellige kompetencer

 Krav til mentorerne om basis-uddannelse

3. Brug af mentorer
Hvad er det ? 



Fra arbejdet med ny mentorordning



Man kan ikke løse problemer med den samme tankegang, 
som har skabt problemerne

Einstein

1. Område Organisering = fundament

2. Moderne kommunikation virker

3. Mentorer motiverer 

Brug forskellige værktøjer



Spørgsmål?
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