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Elever med aftaler Elever med aftaler Elever med aftaler

Grundforløb: Antal elever Elever med aftaler før grundforløb under grundforløb efter grundforløb

August 2021 57 47 34 6 7

Januar 2022 49 28 27 1 0

Februar 2022 19 10 10 0 0

August 2020 54 19

Januar 2021 47 30

Marts 2021 46 22

Oversigt over mejeristelever optaget på grundforløb

Der er stadig store udfordringer med at finde lærepladser til alle elever. Målet
Er at 80% af eleverne skal have en læreplads efter GF2, for mejeristerne ligger tallet på 65,4
Der er en tendens til at uddannelsen er ved at miste noget af sin popularitet
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Kvalitetstjek af uddannelsen:
I forbindelse med kvalitetstjek af mejeristuddannelsen har MFU i samarbejde med Kold College gennemført følgende 
aktiviteter.

• Interview runde til 9 mejerier (6 Arla mejerier og 3 øvrige mejerier (Thise, Them og Mammen)). Interviewene  har 
handlet om, hvad der var behov for at nye tiltag på mejeristuddannelsen, og hvilke områder, som i dag indgår, som 
ikke er lige så vigtige mere. 

• En temaeftermiddag om Pulver (29. november 2021) med repræsentanter fra Pulvermejerierne 
• En temadag om fremtidens mejeristuddannelse, hvor MFU, elevansvarlige, undervisere og censorer deltog. 

Tiltagene har klædt MFU godt på til arbejdet med ajourføring af mejeristuddannelsen. 

Der er ønske om:
Fortsat fokus på de mejerifaglige fag, Mere udstyr automation, digitalisering og produktionsdata, Mere operatyrstyret 
vedligehold, Større fokus på bæredygtighed, Mindre emballering og innovation

Der arbejdes videre med at implementere ændringerne på mejeristuddannelsen. Ændringerne vil træde i kraft pr. 1. 
august 2023.
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Undervisningsmaterialer:
En omfattende lærebog omkring udstyr er lige ved at være klar til at blive sendt til en grafiker, og den 
forventes at udkomme efter sommerferien. Bogen udgives elektronisk, men det vil også være muligt at 
udskrive en hard copy af bogen. Bogen er tilvejebragt ved, at en række eksperter i mejeribranchen har 
skrevet input til bogen, som Heidi Jul Taulborg, tidligere underviser på Kold College har samlet og 
redigeret. En styregruppe har fuldt processen og er kommet med input undervejs. Bogen forventes at 
udkomme efter sommerferien. 

Vi håber, at kunne udarbejde flere bøger efter lignende model – hvor vi har en række eksperter til at 
skrive og en tovholder til at samle og redigere materialet. 
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Branche 2020

-antal-

Landbrug, skovbrug og fiskeri 25 

Mejeri samt ostefremstilling 758

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 170 

Træ- og papirindustri, trykkerier 13 

Kemisk industri 82 

Medicinalindustri 75 

Plast-, glas- og betonindustri 16 

Metalindustri 13 

Maskinindustri 26 

Bygge og anlæg 25 

Handel 102 

Transport 51 

Hoteller og restauranter 13 

Rådgivning mv. 27 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 47 

Offentlig administration, forsvar og politi 12 

Undervisning 20 

Sundhedsvæsen 11 

Sociale institutioner 54 

Andre serviceydelser mv. 18 

Tabel 1 Beskæftigede mejerister fordelt på brancher, 20-66-årige


