Information om relevant arbetslivserfarenhet gällande
Lantmästare – kandidatprogram, 180 hp med start ht 2012

Läs detta innan du fyller i blanketten!

RELEVANT ARBETSLIVSERFARENHET
Med relevant arbetslivserfarenhet menas arbetslivserfarenhet som är allsidig
och täcker flera av områdena växtodling, animalieproduktion,
teknik/byggnadsteknik och ekonomi inom lantbruk. Arbetet räknas från den dag
du fyller 16 år.
För behörighet till Lantmästare – kandidatprogram krävs relevant
arbetslivserfarenhet enligt ett av alternativen nedan:
1.
2.
3.

minst 24 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
500 gymnasiepoäng jordbrukskurser samt minst 18 månaders relevant
arbetslivserfarenhet, eller
minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt
minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet.

Arbetslivserfarenheten kan genomföras på deltid, dock ska arbetet då ske på
minst halvtid. Deltidstjänstgöring omräknas till heltid (t ex 24 månaders
heltidsarbete motsvarar 48 månaders halvtidsarbete). Arbetslivserfarenhet som
inhämtats parallellt med grund- eller gymnasiestudier får endast räknas för
arbete under sommarloven från den dag du fyllt 16 år. Arbetslivserfarenhet får
räknas t o m den 30 juni 2012, under förutsättning att den pågående
anställningen styrks med intyg daterade tidigast i januari 2012.
Arbetslivserfarenheten ska redovisas på den blankett som medföljer dessa
instruktioner och styrkas med tjänstgöringsintyg som bifogas som bilagor till
blanketten. Numrera bilagorna. Av intyget ska framgå anställningstidens början
och slut, vilka slags arbetsuppgifter du utfört samt om anställningen omfattar
hel- eller deltid. Vid deltidstjänstgöring ska sysselsättningsgraden anges.
De intyg du redovisar måste vara underskrivna av en ojävig person.
Arbetslivserfarenhet i egen verksamhet eller i närståendes (t ex föräldrars eller
syskons) företag intygas med fördel av företagets revisor.

Skicka ifylld blankett och bilagor senast den 16 april 2012 till:
Antagningen, 833 82 Strömsund
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Skicka ifylld blankett med bilagor senast den 16 april 2012 till: Antagningen, 833 82 Strömsund
Bifoga intyg (bilagor) på de meriter du åberopar!

Namn

Anställning/arbetsgivare

Personnummer

fr o m

tom

Hel/deltid
ange i %

Område/n*

Bilaga
nr

*Områden: växtodling, animalieproduktion, teknik, byggnadsteknik eller ekonomi inom lantbruk
Utbildning/Gymnasiekurser/komvux-kurs/KY eller
liknande

fr o m

tom

Antal
poäng

Bilaga
nr

Jag intygar härmed att de uppgifter jag lämnat är korrekta:

Underskrift

Datum
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EXEMPEL 1, TJÄNSTGÖRINGSINTYG, ANNANS VERKSAMHET
Arbetsgivare:
Fredriks Farmartjänst
Fredrik Fredriksson
Box 123
123 45 Bondestorp

Arbetstagare:
Lena Lantsson
Lantgården 1
678 90 Lantstorp

Tjänstgöringsintyg

Lena Lantsson (800101-0101) har varit anställd i min verksamhet under följande perioder:
070101-070630: heltid
070701-110101: deltid, 50%
Lenas arbetsuppgifter har varit skötsel av grisar, men hon har också deltagit aktivt i vår- och höstbruk samt vid foderproduktion.
Hon har också deltagit i det fortlöpande underhållet av vår maskinpark.
Bondestorp den 15 mars 2012,

Fredrik Fredriksson

EXEMPEL 2, TJÄNSTGÖRINGSINTYG, EGEN ELLER NÄRSTÅENDES VERKSAMHET

Rolf Revisorsson
Revisionsbyrån Bondgården
Box 123
123 45 Lantstorp

Tjänstgöringsintyg, Lena Lantsson
Lena Lantsson (800101-0101) har sedan 070701 aktivt deltagit i arbetet på Lantgården 1 som ägs av Lenas föräldrar Lars och Lina
Lantsson. Som Lars och Linas revisor kan jag intyga att Lena arbetat 50 % i verksamheten parallellt som hon arbetat hos Fredriks
Farmartjänst.
Lena har under åren både varit med och deltagit i uppförandet av ny ladugård, skött djuren på egen hand, deltagit i
odlingsarbete och har dessutom deltagit i skogsarbete under vintrarna. Lena kommer fortsätta i gårdens verksamhet fram till
hon blir antagen till Lantmästarprogrammet.
Lantstorp den 15 mars 2012,
Rolf Revisorsson

3(3)

