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Dette kursus er primært for dyrepassere med arbejde i forsøgsdyrenheder. Der forudsættes
grundlæggende kendskab til håndtering af forsøgsdyr, men derudover kræves ingen særlig
erfaring med træning af dyr.
Vi forbeholder os ret til at afvise deltagere, som ikke opfylder ovenstående krav.
Kursusindhold
Indlæringsteorien gennemgås detaljeret med praktiske eksempler fra både forsøgsdyr- og
zoo verdenen. Fordelene ved brug af positive metoder til træning af dyr diskuteres. Fokus i
kurset vil være på træning af forsøgsdyr – både som berigelse af dyrets daglige miljø og
som stressreducerende værktøj ved procedurer og indgreb.
Kursisterne lærer teorien bag habituering, operant og klassisk betingning og kan
efterfølgende anvende denne viden i praksis. Desuden lægges vægt på
træningsplanlægning, herunder vurdering af forudsætninger for træningen og fastlægning
af kriterier. Kursisterne skal udarbejde og anvende træningsprotokoller til deres
”hjemmeopgave-dyr”.
Når kurset er afsluttet forventes kursisterne at kunne anvende principper og metoder
indenfor klikkertræningen, herunder anvende klikkeren/markøren præcist og nøjagtigt.
Kursisterne er i stand til at planlægge og gennemføre grundlæggende træning af dyr i
forsøgsdyrenheden baseret på belønningsbaserede principper.
Kurset består af forelæsninger, teoretiske øvelser samt demonstrationer af praktisk træning
med zoo-dyr. Mellem de tre kursusdage forventes det at kursisterne arbejder selvstændigt
med en selvvalgt træningsopgave samt en teoretisk opgave. Det er derfor vigtigt, at man
har mulighed for at arbejde enten med et eller flere dyr på sit arbejde eller alternativt et
privat dyr, som ikke tidligere er blevet trænet målrettet.
Kurset afsluttes med en skriftlig opgave, som afleveres 12 dage efter sidste kursusdag.
Når opgaven er godkendt, tilsendes et kursusbevis. Det er en forudsætning for at få
kursusbeviset, at man dels har bestået opgaven og dels har deltaget alle tre kursusdage.
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Praktiske oplysninger
Pris og sted
Pris for alle tre dage: 6.100,- per kursist. Prisen er inklusive forplejning.
Der er plads til 16 deltagere på kurset.
Kurset vil foregå i København Zoologisk Have i Auditoriet på 1. sal. i Hovedbygningen.
Vi mødes ved hovedindgangen, Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg.
Kommer du i bil, kan du bl.a. parkere på P-pladsen overfor Zoos indgang mod betaling. Se
mere om betaling af parkering på Zoos hjemmeside.
Vigtige datoer og tilmelding/afmelding
Kurset er et tre-dages kursus, som er fordelt over fire uger. Hjemmearbejde skal påregnes
(se kursusindhold). Undervisningsdage er tirsdag d. 5. oktober, tirsdag d. 12. oktober og
tirsdag d. 26. oktober – alle dage fra 8:45-16:00. Afsluttende opgave mailes til underviserne
senest mandag d. 8. november 2021.
Du tilmelder dig ved at sende dit navn, postadresse og mailadresse på mail til Dorte Bratbo.
Hvis din arbejdsgiver eller andre betaler for kurset, bedes du også oplyse navn, adresse og
mailadresse på denne person/organisation. Ønskes elektronisk faktura skal vi endvidere
bede om EAN nummer og evt. et reference nummer/person samt den adresse, som passer
til EAN nummeret. Ved tilmelding vil du modtage en mail, som bekræfter at vi har modtaget
din tilmelding og reserveret en plads på kurset til dig.
Når du har tilmeldt dig, fremsender vi en faktura, som bedes indbetalt indenfor to uger efter
modtagelsen. Fakturaer udsendes, når vi har henholdsvis kurset halvt og helt fyldt. Det er
derfor ikke sikkert, du får fakturaen lige efter du har tilmeldt dig. Din tilmelding er først
endeligt gældende, når vi har modtaget betalingen.
Sidste frist for tilmelding eller framelding er fredag d. 27. september 2021. Afmelder du
senere, kan du ikke forvente at få dit deltagergebyr retur, medmindre vi har nogen, som vil
overtage din plads.
Kursusansvarlige/Undervisere
Annette Pedersen, træningskoordinator og Chair of EAZA Animal Training Working Group
København Zoologisk Have, Roskildevej 38, 2000 Frederiksberg. Mail: ap@zoo.dk
Dorte Bratbo Sørensen, dyrlæge, ph.d. i etologi og velfærd og uddannet klikker-instruktør.
Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Grønnegårdsvej 15,
1870 Frederiksberg C. Mail: brat@sund.ku.dk

Litteraturliste
Det anbefales at anskaffe bogen ”Animal-centric Care and Management – Enhancing
Refinement in Biomedical Research” af Sørensen, Cloutier & Gaskill (Eds.). 2021.
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