
Invitation til deltagelse i staldskole om kalvepasning og 
kalvesundhed, for engelsksprogede

Pris for deltagelse: 3.905,00 kr. eks. moms. 

Første møde, tidspunkt: Onsdag den 26. maj 2021 klokken 14.00-15.45 

Første møde, sted: Fabriksvej 2, 6240 Løgumkloster

Datoer for efterfølgende mødedage aftales på første møde den 26. maj 2021. Sørg for at deltagerne på 

denne dato ved, hvilke dage de ikke kan mødes. 

Tilmelding: Send besætningens CHR-nummer, navn på deltager(e), samt deltagers telefonnummer på 

e-mail til ak@sjk-praksis.dk eller som SMS til 40 10 75 34. 

Tilmeldingsfrist: Senest fredag den 21. maj 2021.

Tilmeldingen er bindende og den fulde betaling kommer med på besætningens regning for maj måned. 

Vi overholder naturligvis alle coronarestriktioner, og forbeholder os ret til at aflyse/flytte møder ved Corona-smitte.

I forbindelse med SEGES' projekt 'Knæk 

antibiotikaforbruget til kalve og ungdyr' opretter 

Sønderjysk Kvægpraksis en staldskole med fokus på 

kalvepasning og kalvesundhed. 

Staldskolen kommer til at foregå på engelsk, og er derfor 

primært henvendt til engelsksprogede landmænd og 

ansatte. Hvis der er interesse for en dansksproget 

staldskole om kalve, kan dette blive aktuelt senere.

Staldskolen undervises af Anne Koch Flygaard, der 

deltager som dyrlæge i SEGES' projekt. 

På staldskolen vil der blive gennemgået de basale 

principper for god kalvepasning, blandt andet omkring 

råmælkstildeling, mælkefodring, opstaldningsforhold, 

rengøring og hygiejne, genkendelse af den syge kalv, 

samt hvad man skal gøre, når man har en syg kalv. 

Der er plads til 5-8 deltagere på staldskolen. 

Staldskolen kommer til at mødes 5 gange ude i 

besætningerne, samt et første møde på Sønderjysk 

Kvægpraksis' kontor, hvor deltagerne kan møde 

hinanden og få en kort gennemgang af nyttig viden om 

kalvepasning. 

Derudover lægges der op til at deltagerne lærer af 

hinanden, og staldskolen kommer derfor til at foregå 

ude i besætningerne, med et besøg i hver besætning 

der har én (eller flere) deltagere på staldskolen. 

Staldskolen mødes om eftermiddagen, og hvert møde 

varer ca. 1,5 time. Der vil være 2-4 uger imellem hvert 

møde. Hvis der er uger eller specifikke dage, hvor det 

slet ikke kan lade sig gøre for én at mødes, vil vi forsøge 

at tilgodese dette, når mødeplanen laves. 




