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                                                                                                                                   Bilag B 

Egnethedsudtalelse 
 

 
Til brug ved egnetshedsprøve: 
 
Elevens navn  

Lærestedets navn  

Læremesterens navn  
 
 
Bedømmelse af eleven: 
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Almindelig dannelse       

Pålidelighed / Loyalitet       

Arbejdsindsats       

Selvstændighed       

Ordenssans       

Interesse i relevant dagsaktuel debat inden for faget.       

Iagttagelsesevne.       

Boglig viden omkring faget.       

Kendskab til jagtbare og ikke jagtbare vildtarter       

Rovvildtsregulering       

Opdræt og udsætning       

Jagtformer.       

Hunde       

Jagtafholdelse       

Våben og sikkerhed       

Jagthornblæsning       

Pelsning       
Vedligeholdelse af bil og bolig       
Generel vurdering af eleven.       

 
 
 
(Sendes i en lukket kuvert med Herregaardsjægereleven til prøven)        ________________________________ 
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