
På programmet har vi aktuelle emner:

IPM = nye plejemetoder/udstyr
• Maskin mægler maredo
• Sisis toro
• Peruzzo helms maskiner

APV-KEMI APV

Arbejdsmiljø 
• DGU

Vandingsteknik ” nyt på markedet- og fejlsøgning
+ rep. af brud på hovedledningen

Vandings fremtid
• Må man grave ens sø større?
• Andre måder at vande på. Siv-vanding af 
 tee-green-bunkerkanter
• Vandkvalitet. 

Fejlsøgning på el-systemer og Hydr system

Robotter 
• DGU

Diesel-el? Hvor er vi om 5 år
• Hvor langt er vi?
• hvad er fremtiden?
• Investeringsplan el kontra diesel.

Med venlig hilsen

Danish Greenkeepers Association
Sandmoseskolen, AMU Nordjylland

Praktiske oplysninger for uge 5 2021
Kursussted:

Sandmoseskolen, AMU Nordjylland,

Sandmosevej 486, 9460 Brovst

Ankomst: Mandag aften d. 1/2 til aftensmad ml. kl. 19 og 21. 

Hjemrejse: Torsdag d. 4/2 kl. 12.30

Undervisningen starter: Tirsdag d. 2/2 kl. 8.00 

Undervisningen slutter: Torsdag d. 4/2 kl. 12.30

Tilmelding:

Al tilmelding foregår via www.efteruddannelse.dk.

Herfra søges også om VEU-godtgørelse og befordring.

Tilmeldingen foretages ved at indtaste:

Kviknr.  851420184536921702

i søgefeltet på efteruddannelse.dk. 

Kurset er navngivet ”Videndeling og læring for medarbejdere”. 

Bemærk at tilmelding kræver en digital signatur/nem-id i fir-

maets navn. Husk også at tilmelde indlogering på:

www.efteruddannelse.dk

Deltag trygt: Vi overholder retningslinjerne vedr. corona.

Yderligere information

Du velkommen til at kontakte Sandmoseskolen for personlig 

vejledning til tilmelding:

Thomas Harlyk, driftskoordinator

Tlf. 9633 2601, e-mail: thar@amunordjylland.dk

Velkommen til 3-dages vidensdeling 

UGE 5 2021
DGA og Sandmosekolen er igen klar til at byde velkommen til nogle lærerige og spændende dage 

Økonomi

Kursus Pris i kr.

Deltagerbetaling: Videndeling og læring for medarbejdere 378,- (momsfri)

Deltagerbetaling uden for AMU’s målgruppe (højere eller videregående uddannelse) 1.768,70- (momsfri)

Tillægspris for særlig tilrettelæggelse

(Den særlige tilrettelæggelse indeholder omkostninger til undervisernes transport til afholdelsesstedet, dobbelt lærer-

dækning og den særlige gennemførselsform.)

420,- (momsfri)

Kost og logi for AMU’s målgruppe Gratis

Kost og logi uden for AMU’s målgruppe (højere eller videregående uddannelse)

eller mindre end 60 km til uddannelsesstedet.

1.500,-

Vi håber, at vi ses på Sandmoseskolen! 
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