
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Titel AMU kursus 40645 Klovpleje og klovbeskæring 

Beskrivelse Du får en grundlæggende uddannelse i forhold til at arbejde som klovbeskærer 

• Koens anatomi, benstilling og bevægelse i relation til klovpleje 

• Sikkerhed og håndtering af dyr og værktøj i forbindelse med klovbeskæring 

• Regelret klovbeskæring, der tager højde for klovens opbygning og funktion 

• Lidelser i klovene med fokus på beskæring, behandling og forebyggelse 

• Korrekt registrering af klovlidelser til digitalt klovregistreringssystem 

• Identificering og beskæring af abnorme klovformer 

• Vurdering og rådgivning omkring klovsundhed 
 

Mål Deltageren kan identificere risikofaktorer, vurdere og rådgive om relevant forebyggelse 
for almindelige forekommende sygdomme og skader på klove. 
 
Deltageren kan håndtere dyr og udføre klovpleje og klovbeskæring på de mest 
almindelige klovtyper på en for dyrene og beskæreren sikkerhedsmæssig, betryggende 
og regelret måde ved anvendelse af det dertil hørende håndværktøj, udstyr og 
materialer. 
 
Deltagerne kan registrere og behandle almindelige forekommende sygdomme og 
skader på klove, herunder vurdere sygdomme og skader, der kræver udefra kommende 
assistance. 
 

Forløb I alt 30 kursusdage. Gennemføres som opsplittet undervisning med 3 x 2 uger á 4 dage 
(9,25 time pr. dag), mandag til torsdag i følgende uger: Uge 8 + 9, uge 45 + 46 og uge 8 
+ 9 det følgende år. Den enkelte kursusdag vil være skemalagt med 9 timer og 15 
minutters aktivitet. Kurset gennemføres som åbent værksted. Det betyder at 
deltagerne kan optages fortløbende, når der er ledige pladser, og når det passer bedst 
ind i virksomhedens planlægning. Hvis der er plads kan man altså begynde 
uddannelsen på den første mandag i hver blok á to fire-dages uger. 
 

Pris og tillæg Pris for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse eller 
personer med videregående uddannelse, som ikke har været ansat på baggrund af 
denne uddannelse i de seneste fem år: 
Kurset koster 126 kr. pr. dag á 7,4 time (gældende normaltakst for AMU-kurser 2021), i 
alt 3.780 kr.  Dertil kommer en tillægspris på 700 kr. pr. uge, i alt 4.200 kr. Tillægget 
dækker særlige udgifter til en ekstra underviser. Den samlede kursusafgift for det fulde 
forløb er i alt 7.980 kr.  
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Pris for personer med en videregående uddannelse (anvendt inden for seneste 5 år), 
eller ledige hvor kurset betales af jobcenter: 
Kurset koster 888,47 kr. pr. dag á 7,4 time (gældende normaltakst for AMU-kurser 
2021), i alt 26.654,00 kr. Dertil kommer en tillægspris på 700 kr. pr. uge, i alt 4.200 kr. 
Tillægget dækker særlige udgifter til en ekstra underviser. Den samlede kursusafgift for 
det fulde forløb er i alt 30.854,00 kr.  
 
Det fulde beløb opkræves forud for første kursusdag og skal være betalt inden kurset 
begynder. Kursusafgift tilbagebetales ikke hvis kursisten stopper før kursets afslutning, 
men den konkrete deltager kan fortsætte og gennemføre sit kursus senere, forudsat at 
vedkommende lever op til de gældende krav. 
 
Forklaring af tillægspris 
Som klovbeskærer skal man arbejde med levende dyr i mange forskellige staldmiljøer. 
Derfor er en meget grundig træning af de håndværksmæssige færdigheder og en dyb 
integration af teori og praksis nødvendig. En underviser kan kun instruere et mindre 
antal deltagere under den praktiske træning. Samtidigt er det meget vigtigt at den 
gennemgåede teori følges nøje op under de praktiske øvelser. Derfor er kurset 
bemandet fuld tid med to undervisere: En dyrlæge (Ph.D.) med speciale i klove og 
klovsundhed, samt en uddannet klovbeskærer med stor erfaring fra praksis foruden 
erfaring med at undervise i klovbeskæring. Valget af de to undervisere med hver deres 
faglige profil sikrer, at den enkelte deltager når fagets mål på et tilstrækkeligt højt 
fagligt niveau både med hensyn til praktisk færdighed og teoretisk viden.  
 

Kost og logi på 
Bygholm 
Landbrugsskole 

Som deltager i AMU kurser er det tilladt at medbringe egen forplejning og overnatte 
hjemme. Da kurset er tilrettelagt med lange dage, anbefales deltagere dog at booke 
overnatning på skolen eller i nærheden for bedst muligt at kunne deltage i de planlagte 
aktiviteter og samværet med de øvrige kursister.   
 
Bygholm Landbrugsskole tilbyder fuld kost og logi for 2.830 kr. pr. 4-dages kursusuge. 
Det dækker fuld forplejning og overnatning på enkeltværelse med bad (3 nætter) fra 
mandag morgen (formiddagskaffe med brød) til torsdag kl. 17.30 (sidste måltid er 
eftermiddagskaffe med kage). Personer med ret til tilskud til kost og logi kan søge 
tilskud til 3 overnatninger á 500 kr. (jf. ovenfor) hvilket reducerer egenbetalingen til 
1.330 kr. pr. 4-dages kursusuge. 
 
Der tilbydes kost for 1.060 kr. pr. 4 dages kursusuge. Der kan ikke opnås tilskud til 
forplejning alene (jf. nedenfor). Prisen dækker formiddagskaffe m. brød, frokost (ofte 
med lun ret) og eftermiddagskaffe m. kage. Der indgår ikke aftensmad i prisen. 
 
Deltagere, der opfylder visse forudsætninger, kan søge om støtte til kost og logi, læs 
mere nedenfor. 
 
Måltider købt på skolen serveres i skolens kantine. Vi henstiller til, at man sørger for 
god hygiejne (håndvask, rent tøj) inden man går i kantinen. Beskidt arbejdstøj og fodtøj 
skal holdes i de lokaler hvor undervisningen foregår. 
 

Tilskud til kost og 
logi 

Kursisten eller virksomheden booker selv og betaler for overnatning samt betaler for 
kost under kurset. Efterfølgende kan man søge om tilskud hos skolen på et særligt 
ansøgningsskema. Man kan få refunderet dokumenterede udgifter, op til max kr. 500,- 
pr døgn. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Bygholm Landbrugsskole (Johan 
Fromm). 



 

 
Vilkår for tilskud til kost og logi: 

• Du skal have min. 120 km i alt fra bopæl og retur 

• Der udbetales kun mellem kursusdage, men mindre det kan dokumenteres, at 
det er uforholdsmæssigt byrdefuldt for dig at rejse til undervisningsstedet på 
selve 1. undervisningsdag. 

• Overnatning i egen campingvogn eller sommerbolig udløser ikke tilskud. 

• Der udbetales ikke tilskud alene for kost uden overnatning. 

• Ansøgning skal ske hurtigst muligt og senest 4 uger efter sidste kursusdag, 
ellers bortfalder tilskuddet. 
 

Tilskud vedr. løntab 
og befordring 
 
 
 
Løntabstilskud 
 
 
 
Befordringstilskud 

Personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse kan søge tilskud 
efter gældende regler. VEU-godtgørelse (løntab) og befordringstilskud søges digitalt via 
https://www.voksenuddannelse.dk/okonomi. Får du din sædvanlige løn under 
uddannelsen, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse.  
 
Hvis du er fuldtidsansat kan der pr. kursusuge á fire dage á 9,25 time søges en VEU-
godtgørelse på 120,54 kr/time, i alt 4.460 kr. (2021 sats). Fravær registreres og 
muligheden for tilskud gælder kun de timer man har deltaget. 
 
Ved transport mellem bopæl og uddannelsessted kan du få befordringstilskud til den 
del, der ligger ud over 24 kilometer. Du kan højst få til 576 kilometer pr. dag. Er du 
indkvarteret under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til ud- og hjemrejsen 
(første og sidste dag med indkvartering dog højst 400 km pr. rejse til og fra et kursus). 
Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og 
uddannelsesstedet, uanset hvor du er indkvarteret. Satsen for befordringstilskud er 
0,95 kroner pr. kilometer i 2021. Tilskuddet er skattefrit. Hvis det samlede 
befordringstilskud er under 36 kroner, udbetales det ikke. 
 

Tilmelding Tilmelding sker via https://www.voksenuddannelse.dk/. Søg efter kurset ved at 
indtaste ” 40645” i søgefeltet. Klik på det kursus der afholdes på Bygholm 
Landbrugsskole. Spørgsmål vedrørende tilmelding kan stilles til Johan From (7625 
5787).  
 

Individuel 
kompetence 
vurdering (IKV) 

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få lavet en Individuel 
Kompetence Vurdering (IKV). Her kan du få vurderet de realkompetencer, der svarer til 
alt det, du kunne have lært ved at gennemføre AMU-kurser. Anerkendelsen af dine 
realkompetencer sker på baggrund af et individuelt tilrettelagt forløb. Kontakt 
studievejleder Anne-Marie Kristensen, 7625 5796, mail: studievejleder@bygholm.dk 
 

Vurdering af basale 
færdigheder og 
ordblindetest 

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få vurderet dine basale 
færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning eller matematik. Vurderingen kan 
vise, om du vil have gavn af grundlæggende undervisning inden for et eller flere af 
disse områder i forhold til dit job eller privat. Vi kan også sørge for en ordblindetest. Vi 
samarbejder med Horsens HF & VUC, så du kan få mere information ved henvendelse 
til Horsens HF & VUC på tlf. 7929 5000 
 

Sygdom og andet 
fravær 
 

Ved fravær bedes du give besked til Bygholm Landbrugsskole på e-mail 
info@bygholm.dk eller telefon 75621799. Du skal oplyse dit navn, og hvilket hold du 
går på. Du kan også give besked til din underviser, hvis du på forhånd ved at du vil være 
fraværende. 
 

https://www.voksenuddannelse.dk/okonomi
https://www.voksenuddannelse.dk/
mailto:studievejleder@bygholm.dk
mailto:info@bygholm.dk


 

 

Hvis du er ledig, skal du ved sygdom også melde dig syg på ”Min side" på jobnet.dk. 
Mens du er syg, kan du få sygedagpenge fra kommunen i stedet for dagpenge fra din a-
kasse. Husk at melde dig rask igen på jobnet.dk og at oplyse dine sygedage på 
dagpengekortet. 
 
Skolen registrerer for hver dag, om du er til stede, syg eller fraværende af andre 
grunde. Om du som ledig får dagpenge eller ej ved andet fravær end sygdom, afgøres 
af din a-kasse. Hvis du er i job og du eller din arbejdsgiver modtager VEU-godtgørelse, 
bortfalder godtgørelsen ved fravær, uanset fraværsårsag. 

Kursus materialer Bygholm Landbrugsskole stiller materialer til rådighed på kurset. Hvis du ønsker at 
købe det udleverede kompendium, giver du besked til underviseren. Du modtager så 
en faktura på beløbet. Prisen er 150 kr.  

Medbring Ud over personligt udstyr (hvis du overnatter) skal du medbringe: 

• Rent arbejdstøj og arbejdsfodtøj til klovbeskæring som ikke må bruges andre 
steder på skolen.  

• Handsker (engangshandsker udleveres) 

• Godkendte sikkerhedsbriller eller visir af tilsvarende kvalitet 

• Godkendt høreværn 

• Eget værktøj (eget værktøj anbefales, men man kan også låne) 

• Et sæt ekstra arbejdstøj (renvasket) til at bruge ved besætningsbesøg 

• Vaskbare støvler 
Man er meget velkommen til at medbringe eksempler på de klovsko og forbindinger 
man arbejder med i hverdagen.  

Specielt vdr. 
udeblivelse og afbud 
 

Hvis du er tilmeldt, og ikke ønsker at deltage alligevel, skal du melde afbud så tidligt 
som muligt, og minimum 5 hverdage før kursusstart. Afmelding skal ske skriftligt (mail: 
info@bygholm.dk) til Bygholm Landbrugsskole.  
 
Ved rettidig afmelding opkræver Bygholm Landbrugsskole ikke noget gebyr. Et 
eksempel: Hvis kurset begynder mandag i uge 8 er seneste rettidige afmelding fredag i 
uge 6.  
 
Ved udeblivelse (dvs. uden afmelding) fra uddannelsens første dag betales: 

• 1.500 kr. for uddannelser med en varighed* til og med 2 dage 

• 2.500 kr. for uddannelser med en varighed* fra 3 til 5 dage 

• 3.500 kr. for uddannelser med en varighed* på mere end 5 dage 
Ved framelding mindre end 5 hverdage før uddannelsens første dag betales: 

• 1.000 kr. for uddannelser med en varighed* til og med 2 dage 

• 1.500 kr. for uddannelser med en varighed* fra 3 til 5 dage  

• 2.500 kr. for uddannelser med en varighed* på mere end 5 dage 
 
*Varighed: Beregnes som dage á 7,4 timer uanset kursets aktuelle tilrettelæggelse.  
 

Hvis det lykkes at overdrage kursuspladsen til en anden bortfalder gebyret. Det gælder 
også hvis arbejdsgiveren dokumenterer sygdom som årsag (lægeerklæring), eller 
dokumenterer at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens 
ansættelsesforhold. 

Aflysning Bygholm Landbrugsskole forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få 
tilmeldinger. 

Prøve og AMU bevis Der er en prøve på sidste dag i kurset og der udstedes kun AMU-bevis til deltagere, der 
har bestået prøven. Hvis man dumper hele prøven eller dele af den, kan man på et 
senere tidspunkt gå til omprøve i ikke-beståede dele efter nærmere aftale. 


