Nyhedsbrev marts 2018
Landmandsaften
Tak for sidst. -Tak til
deltagerne for fantastisk
fremmøde. Vi har fået
tilbagemeldinger om, at
aftenen var en passende
blanding af hygge, god
mad og faglighed. Vi har
dog også hørt, at det
sluttede alt for tidligt 😊

•

Reproduktionskursus:
Kurset opdeles i 2 kursusdage nemlig 12. april samt 19. april. Det er
muligt at tilmelde sig den ene eller begge kursusdage, men du får
absolut bedst udbytte ved at deltage begge dage
Kursus indhold 12. april:
Indholdet denne dag er baseret på enkeltdyrsdiagnostik. Dagen
deles op i 2 moduler, hvor vi først gennemgår teorien mht.
anatomi og fysiologien. Derefter ser vi på reproduktionsorganer
udtaget fra slagtedyr.

Repro-Kursus
Tilmeldingsfrist: 9. april

Kursusindhold 19. april:

Tid (begge dage): 10-13.30
Pris (inkl. Kaffe/vand,
sandwich):
1 dag: 600kr. 2 dage: 950kr
Der tilbydes ½ pris for
kursist nr. 2 fra samme
besætning.
Nærmere info følger.

’Nye kompetencer til
dygtige medarbejdere’

Kommende kurser

Denne dag er baseret på det teoretiske samt det praktiske
indhold i reproduktionen på besætningsniveau. Dagen byder
derfor på besætningsbesøg samt gennemgang af bl.a. udskrifter
fra DMS.
Medicinhåndteringskursus:
Vi er ved at samle hold til et medicinhåndteringskursus. Du kan læse
om indholdet på vores hjemmeside www.dyrlaegegruppen.dk.
Fordelen ved vores kursus er, at der er god sammenhæng mellem teoriog praktikdelen. Vi kan holde kurset både på dansk og engelsk. Skynd
dig at få tilmeldt dine engagerede medarbejdere, så de bliver
dygtiggjort, og du kan fastholde dem.

•
Deltag i projekt – det kan udgøre et af de to årlige
obligatoriske velfærdsbesøg
’Nemt og billigt
velfærdsbesøg’

’Flere/nye øjne på din
besætning i
sundhedsrådgivningen’

Inger uddanner sig til master i vurdering af dyrevelfærd og er i gang
med specialet. Her skal landmænd give deres mening til kende om en
række cases med fotos eller video. Det tager ca. en halv time. Sammen
med en opgørelse over dødelighed og slagtefund kan det udgøre et af
de årlige velfærdsbesøg i din besætning.

•

Tilbud om nyt koncept mht. sundhedsrådgivning

Som diskuteret på Landmandsaften tilbyder Dyrlægegruppen Skjern ÅVidebæk nyt koncept i sundhedsrådgivning.
Tilbuddets konkrete indhold aftales individuelt med den enkelte
landmand afhængig af hans/hendes behov. Tag fat i din dyrlæge eller
ring og hør nærmere.

