Det grønne område – Sandmoseskolen 2018

Droner
Ét af dine arbejdsredskaber
som greenkeeper
– og en del af et dronenetværk

Kursusperiode: 6 – 8/2 2018
Droner bliver i stigende grad brugt som
et aktivt arbejdsredskab inden for flere
forskellige brancher. Inden for golfbranchen er droner brugt til kortlægning og
landmåling af golfbaner. Her har banearkitekter givet en positiv respons for
detaljeringsgraden i bl.a. højdekort. Også
den tidsbesparende faktor er et væsentligt incitament for at bruge en drone som
et arbejdsredskab. Droner bliver desuden
brugt i eksperimenterende indsatser,
hvor flere aktører inden for golfbranchen
har opnået positive resultater.
Dette kursus giver dig mulighed for at
evaluere dine arbejdsopgaver og definere
nye indsatsområder på din golfbane, hvor
dronen er en integreret del.
Ud over selve AMU-kurset vil du have mulighed for at få et dronecertifikat for droner op til 1,5 kg.

Målsætning

Kl. 08.30 Velkomst og gennemgang af
program
Kl. 08.45 Anvendelsesområder for droner i dit arbejde som greenkeeper
Kl. 09.30 Afdækning af din nuværende
viden og erfaringer i anvendelse af droner samt definering af egne indsatsområder
(gruppeevaluering)
Kl. 11.00 Fremlæggelse af egne indsatsområder
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.00 Drone certifikat – Et selvstændig forløb gennemført af Droner.dk
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.00 Drone certifikat forsat
Kl. 21.00 Kaffe og social hygge

2. dag
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

08.00
12.00
12.30
15.00

Drone certifikat forsat
Frokost
Drone certifikat forsat
Drone som dit arbejdsredskab:
Praktiske demonstration i
anvendelse af droner i en arbejdssituation
Kl. 19.00 Selvevaluering i grupper: Anvendelsesområder for droner
i dit eget arbejde
Kl. 21.00 Fremlæggelse samt kaffe og
social hygge
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3. dag
Kl. 08.00 Konkrete anvendelsesområder
Kl. 11.00 Registrering og apps som et
arbejdsredskab – DGU
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.30 Selvevaluering samt udarbejdelse af mulige indsatsopgaver med droner til forbedringer af eget jobområde
Kl. 13.30 Fremlæggelse
Kl. 14.15 Dialog om etablering af et
nationalt dronenetværk for
greenkeepere i Danmark
Kl. 15.00 Afslutning og evaluering.
Kursussted
AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Økonomi
Deltagerbetaling: Kr. 380,- (momsfri)
(AMU-mål 40655 : Selvevaluering i praksis)
Tillæg for særlig tilrettelæggelse: Kr. 280,(momsfri)
Tilkøb, Dronecertifikat: Kr. 2000,- + moms
Tilmelding
www.efteruddannelse.dk
Søg på kviknr. 851420 593820
Det er også på efteruddannelse.dk, du
søger om uddannelsesgodtgørelse (VEU).
Yderligere information
Mie Kristiansen, tlf. 9633 2602
Thomas Harlyk, tlf. 9633 2601.
Indkvartering
Hvis du har mere end 60 km hver vej, kan
du blive indkvarteret med gratis kost og
logi. Sandmoseskolen er smukt beliggende
mellem Blokhus og Tranum.

08-01-2018

Forløbet har fokus på følgende områder:
• Praktisk anvendelse af droner i dit arbejde
• Igennem en selvevaluering og ud fra
din golfbanes målsætninger at definere forbedringer for dit daglige arbejde
i at registrere og konkretisere optimeringsopgaver bl.a. registrering af skadevoldere
• I dialog med andre greenkeepere at
definere og prioritere indsatsområder
for at forbedre hulforløbene på din
golfbane.

Program
1. dag

