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Den private uddannelse til veterinærsygeplejerske
SAMARBEJDSAFTALE / KONTRAKT

Arbejdstagers identitetsnummer: 
Arbejdstagers navn:
Arbejdstagers adresse:
Arbejdstagers e-mail:
Arbejdstagers telefon:

Arbejdsgiver
Klinikkens navn:
Kontaktperson:
Adresse:
Land:
Telefon:
E-mail:
Website: 

TIDSRUM: 
Ansættelsesperiode: Fra ___________ til ___________

Skoleperioder og betingelser Dato Varighed (uger) Pris (danske 
kroner)

Sæt X

Grundforløb 10 31.000
1. skoleperiode (hovedforløb) 10 33.500
2. skoleperiode (hovedforløb) 10 33.500
3. skoleperiode (hovedforløb) 5 16.750
4. skoleperiode (hovedforløb) 5 16.750
5. skoleperiode (hovedforløb) 10 33.500
6. skoleperiode (hovedforløb) 10 33.500

Skoleperioder og betingelser
Betalingsbetingelser: Indbetaling skal foretages senest 1 uge før holdopstart på Reg.nr.: 0216 
kontonr.: 406 905 4390. Ved indbetaling skal du oplyse projekt nummeret 202 for Grundforløb og 
projekt nummeret 203 ved hovedforløb samt dit navn.

Jeg ønsker at bo på skolehjemmet: ____ (Sæt X) Pris DKK 16.843* for 10 uger (faktura fremsendes senere).
* Prisen for skolehjemmet er ikke inkluderet i prisen for skoleperioderne.

Dato: _______________ Underskrift (elev): ___________________________________________
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Venligst vedlæg ansættelseskontrakt.

Klinikkens åbningstider

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Antal timer dagligt, hvor der ikke er en dyrlæge eller uddannet  
veterinærsygeplejerske til stede på klinikken:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

      
Klinikkens patientmateriale / procentvis (omtrentlig) fordeling af virksomhedens  
patientmateriale: 

Produktionsdyr Heste Hunde Katte Fugle Gnavere Zoodyr

Ca. antal patienter i smådyrsklinikken pr. år:
Ambulant på klinikken
Indlagt på hospitalet
Reproduktionspatienter
Operationer
Udkørende praksis

Personale

Antal Antal
Dyrlæger Heraf fuldtids dyrlægestillinger i  

smådyrspraksis
Uddannede Veterinærsygeplejersker Heraf beskæftiget i smådyrspraksis

Klinisk hjælpepersonale Heraf beskæftiget i smådyrspraksis

Elever under uddannelse Heraf beskæftiget i smådyrspraksis

Øvrigt personale Anfør funktion:

Månedlig bruttoløn til arbejdstager:
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Arbejdstagers arbejdsområder

Uddannelsesordning for 1620 Veterinærsygeplejerske (version 9).
Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske BEK nr. 432 af 08/04/2020

Sæt X ved de områder, som arbejdstager kommer til at arbejde med på klinikken:

Trin 1, Veterinærsygehjælper, veterinærsygeplejerske smådyr X
15302 Håndtering og pasning af raske dyr
15308 Varetagelse af den daglige vedligeholdelse af klinikken
15317 Grundlæggende laboratoriefunktioner
15318 Klinikassistance
15861 Kommunikation, administration og vejledning

Trin 2, Veterinærsygeplejerske smådyr X
15326 Klinikadministration
15327 Klientvejledning
15328 Sygepleje og undersøgelse
15333 Laboratoriearbejde
15336 Operationsasssistance

Forventes det, at arbejdstager arbejder på klinikken uden andet personale tilstedet? 

Ja  Nej 

Hvis ja, hvor mange timer pr. uge? _____ time(r).

Forventes det, at arbejdstager arbejder ekstra timer ud over almindelig aftalt arbejdstid?

Ja  Nej

Hvis ja, hvor mange timer pr. uge? _____ time(r).
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Procentvis (omtrentlig) fordeling af arbejdstagers arbejde

Smådyr Smådyr
Fodring og rengøring af burrum Daglig røgt og pleje
Rengøring af klinik Klientbetjening
Veterinær sygepleje Kontor/regnskab
Laboratoriearbejde Operationsassistance
Andet: 

Klinikkens udstyr

Hvilke laboratoriefaciliteter findes på klinikken? 

Hvilket laboratoriearbejde udføres rutinemæssigt på klinikken? 

Til hvilke undersøgelser anvendes eksterne laboratorier? 

Hvilke former for anæstesi anvendes? 

Hvilke røntgenfaciliteter og øvrigt undersøgelsesudstyr findes på klinikken (EKG, scanner, 
endoskop og andet)?
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Hospitalisering

Har klinikken muligheder for indlæggelse af patienter? 

Ja  Nej

Hvis ja: 
Antal Antal

Hundebure Hundeløbegårde
Kattebure Katteløbegårde

Andre faciliteter som f.eks. fuglebure, gnaverbure eller andet: 

Er der tilknyttet dyrepension til klinikken? 

Ja  Nej

Hvis ja:
Antal pladser: _____

Arbejdsgivers ansvarshavende dyrlæge: 

Dato: 

Underskrift:

Arbejdsgivers uddannelsesansvarlige: 

Dato: 

Underskrift: 

Stempel: 

Samarbejdsaftalen er godkendt af HANSENBERG 

Underskrift / dato / stempel

Aftalen skal underskrives af begge parter og sendes via mail til studiesekretær Jane Noyé Meng 
jm@hansenberg.dk inden opstart af aftalen.

_________________________
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