
Fakta om Anders’  
uddannelse og praktik

Uddannelse SLing-studerende

Praktikperiode August 2018 -  
juni 2019

Færdiguddannet Sommeren 2020

Afdeling Skovregion  
Sjælland (Sorø)

Chef Morten Brændholt,  
regionschef

Praktikvært Mathias Jensen,  
skovfoged

Mentor Jens Hilligsøe,  
skovfoged

Siden jeg kom i praktik sidste sommer, har jeg lært rigtig meget, og det er
kun mig selv, der sætter grænser for, hvad jeg vil have ud af perioden.

Jeg arbejder i Sorø-afdelingen, og til at begynde med besøgte jeg skovejere  
og entreprenører med skovfoged Mathias Jensen, som er min praktikvært.  
Han har givet mig en god introduktion til opgaverne – bl.a. hvordan vi lytter til 
skovejernes ønsker og rådgiver med henblik på at udføre holdbare løsninger. 

Dagligdagen som praktikant
Nu har jeg været her i nogle måneder, og jeg har efterhånden mange selvstæn-
dige opgaver, hvor jeg kan bringe min faglighed i spil. Jeg arbejder både på 
egne projekter og som assistent for skovfogederne.

For nylig fik jeg ansvaret for et plantningsprojekt. En skovejer havde et areal på 
5 ha, som skulle tilplantes med løvtræ. Jeg var ude på ejendommen med en 
kollega. Her fik jeg en snak med skovejeren om hans behov og vurderede jord-
bundsforholdene på ejendommen. Hjemme på kontoret udarbejdede jeg mit 
forslag til plantevalg, indhegning og økonomi. Skovejeren godkendte tilbuddet, 
og jeg bestilte selv planter og bookede entreprenører til opgaven. Undervejs 
fandt vi ud af, at jorden var rigtig hård, og jeg endte med at få en anden maskine 
ud end først planlagt. Det hele gik rigtig godt – også de uforudsete opgaver. 

Jeg har selv styringen med mine egne projekter fra planlægning til økonomi  
og logistik. Typisk kommer jeg med mit bud på, hvordan opgaven skal løses,  
og så snakker jeg det igennem med mine kolleger, inden kunden inddrages. 
Vi har et stærkt netværk, og mine kolleger støtter mig, samtidig med at jeg får 
frirum til at udvikle mig og tage flere selvstændige opgaver. 

Det bedste ved mit job
Det bedste er, at vi udfører opgaverne ordentligt, så vi skaber værdi med hold-
bare løsninger, der også hænger sammen økonomisk. Økonomisk ansvarlighed 
for os og kunden – det er en fantastisk måde at tænke på. Det var også grunden 
til, at jeg valgte HedeDanmark som praktiksted.

Har du planer om praktik?
Ring til mig, hvis du vil høre mere om mine erfaringer med at være i praktik hos 
HedeDanmark. Du kan kontakte mig på: T: 31 49 22 88.

Venlig hilsen
Anders Rasmussen

hededanmark.dk

Anders var i 
praktik hos os 

som SLing-stud. 
Sådan oplevede 

han det:
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Fakta om Frederiks  
uddannelse og praktik

Uddannelse SLing-studerende

Praktikperiode September 2018 -  
juni 2019

Færdiguddannet Sommeren 2020

Afdeling NVP Øst, Sorø

Chef  Claus Lorenzen, 
regionschef

Praktikvært  Stina Kaufmann, 
projektleder

Officielt begyndte jeg i praktik i september hos Natur, V and og Plantning i Sorø,  
men jeg havde opsøgt muligheden for at komme i frivillig praktik fra august.  
Her gik jeg sammen med de faste skovarbejdere, hvor jeg fik kendskab til de 
praktiske opgaver i vandløb mv. Fra september blev jeg kastet lige ud i det.  
Det er en travl periode med bl.a. grødeskæring.

Dagligdagen som praktikant
Gennem efteråret har jeg gradvist fået større ansvar. Jeg veksler mellem at  
assistere projektlederne og at styre mine egne opgaver. Jeg søger selv udfor-
dringerne for at få mest muligt ud af min praktik. Halvdelen af tiden går på 
kontoret med bl.a. planlægning, beregning af tilbud og udarbejdelse af kort. 
Den anden halvdel foregår ude på projektet, hvor jeg bl.a. hjælper med at tilse, 
koordinere og opmåle. Det er også vigtigt at skabe en god dialog med lods- 
ejerne. Jeg skal kunne snakke med mennesker og møde dem, hvor de er.  
De gode relationer letter processen, når vi arbejder på deres jord. 

I oktober måned skulle Faxe Kommune have udført nogle vandløbsrestaure-
ringer. Vi tog fat på et af de større vandløb, hvor jeg var med for at se, hvordan 
sådan et projekt bliver struktureret. Jeg fik lov til at styre nogle af de mindre 
vandløbsprojekter. Min opgave var at booke folk, materialer og maskiner – 
og det var spændende. Jeg har også været med til at fælde et stort træ for at 
komme ind i en have og grave ud til vandløb. Vi havde både en topkapper og 
gravemaskiner med grab og rotortilt. Det var en interessant opgave, som  
krævede mit fulde overblik.

Stina Kaufmann er min praktikvært, og jeg kan altid trække på hende og de  
andre kolleger. Grundlæggende bliver jeg mødt med en tro på, at jeg kan løse  
opgaverne, og undervejs får jeg den træning og faglige sparring, jeg har brug for.

Det bedste ved mit job
Ikke to dage er ens, og det er det bedste ved mit job. Vi arbejder jo med natur-
genopretning og klimasikring, så vi skal tage højde for både vind, vandstand, 
tørke og meget andet. Det er ikke nødvendigvis et 8-16 job. Til gengæld er der 
fleksibilitet den anden vej. Jeg styrer selv min egen tid, bare jeg får løst mine 
opgaver. Den frihed er der. 

Har du planer om praktik?
Ring til mig, hvis du vil høre mere om mine erfaringer med at være i praktik  
hos HedeDanmark. Du kan kontakte mig på: T: 20 48 22 60.

Venlig hilsen
Frederik Bjerrum

hededanmark.dk

Frederik var 
i praktik hos os 

som SLing-stud. 
Sådan oplevede 

han det:
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Fakta om Julias  
uddannelse og praktik

Uddannelse HOPI-studerende

Praktikperiode September 2018 -  
april 2019

Færdiguddannet Sommeren 2020

Afdeling OFS, Ballerup

Chef og  
praktikvært Niels Fjord,  

entrepriseleder

Jeg blev taget godt imod af mine kolleger på driftscentret i Ballerup. Min 
praktikperiode i Outdoor Facility Service startede i september 2018, og helt fra 
begyndelsen fik jeg opgaver, som var til at magte og samtidig meget lærerige. 
Niels Fjord, som er min praktikvært, og formanden for afdelingen i Ballerup, 
Hans Simonsen, har givet mig en god introduktion og start på de opgaver, vi 
drifter for kommunen – bl.a. registrerings- og tilsynsopgaver.

Dagligdagen som praktikant
En af mine første opgaver var at etablere en grussti i en skov ved Måløv, hvor 
der var problemer med oversvømmelser fra en nærliggende mose. Man ville 
derfor hæve terrænkoten ved at etablere en grussti. Først mødtes vi med  
kommunen for at fastlægge, hvad opgaven skulle omfatte. Derefter fik vi en 
underentreprenør til at udføre opgaven, og jeg førte tilsyn med arbejdet. Jeg  
sørgede bl.a. for at tage billeder undervejs, og for at opgaven forløb efter aftale 
med kommunen. Alt gik godt, og det blev en fin grussti, som ikke længere er  
i fare for oversvømmelse. Kommunen er godt tilfreds. 

Lige nu arbejder jeg i programmet DriftWeb (en pendant til GIS). Her opretter 
jeg opgaver for kommunens områder, som min afdeling drifter, plejer og ved-
ligeholder, fx klipning af græs eller hække. Mine kolleger kan udføre opgaven  
og afslutte den ved registrering på deres tablet. Kommunen kan følge med  
og godkende opgaverne løbende. Det skaber en god proces for begge parter. 

Jeg har i høj grad mulighed for selv at præge min praktikperiode, som jeg ønsker.  
Jeg har friheden til at vælge, hvor jeg vil lægge mit fokus – på kontoret eller 
udenfor – så jeg opnår de læringsmål, jeg ønsker under mit praktikophold.  
Den frihed er en stor styrke ved praktikopholdet. Selvom jeg bruger det meste 
af min tid på kontoret, har jeg en stor kontaktflade – både med kollegerne på 
kontoret, i marken og med kommunen. 

Det bedste ved mit job
Jeg er rigtig glad for at løse opgaver for kunderne, hvor økonomi ikke er den 
eneste parameter, som giver værdi. Min praktik hos HedeDanmark har givet 
mig en større forståelse for, hvad jeg kan arbejde med, når jeg bliver færdig-
uddannet. Det motiverer mig at kombinere det praktiske med det teoretiske. 

Har du planer om praktik?
Ring til mig, hvis du vil høre mere om mine erfaringer med at være i praktik  
hos HedeDanmark. Du kan kontakte mig på: T: 31 26 28 26.

Venlig hilsen
Julia Suqi

hededanmark.dk

Julia var i 
praktik hos os 

som HOPI-stud. 
Sådan oplevede 

hun det:
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