
Grundforløbet på Asmildkloster Landbrugsskole 
sigter mod en uddannelse til landmand og er 
målrettet dig, der allerede ved at du vil være 
landmand. Grundforløbet varer som udgangspunkt 
20 uger, med mulighed for kortere eller længere 
forløb afhængig af dine erfaringer med landbruget og 
andre relevante kompetencer.

Grundforløb1 & 2
- Kom igang med Landmandsuddannelsen
Har du lyst til at arbejde med jord, planter, maskiner 
og dyr - så er Gf1 - Fagretning Landbrug indenfor 
hovedområdet “fødevarer, jordbrug og oplevelser” en 
oplagt mulighed. Du kommer til at bruge både hoved og 
hænder, ude og inde. På Asmildkloster Landbrugsskole 
har vi fokus på erhvervsuddannelsen til Landmand.

Gf1 - Fagretning Landbrug
Undervisningen er en kombination af praktiske øvelser 
og teori. I projektarbejde lærer du om erhvervets forhold, 
metoder og sprog gennem praktiske opgaver i værksted, 
stalde og i marken. 
- Du lærer de faglige ord og begreber at kende, så du kan 
   snakke med om landbrug. 
- Du lærer sikkerhedsrutinerne, når du skal arbejde med dyr,   
   planter og maskiner. 
- Du lærer fodermidlerne til dyrene at kende
- Du lærer at kende forskel på afgrøder i marken, fx. de 
   forskellige kornarter
 - Du kommer på besøg hos forskellige landbrugsvirksom- 
    heder og ser hvordan forskellige landmænd driver deres 
    bedrift
- Du bliver klædt på til at finde en praktikplads. 
- Du lærer landbrugets betydning i samfundet at kende, for
   eksempel med hensyn til miljø og økologi.
- Du har grundfaget dansk på niveau E eller C, samt 
   mulighed for at vælge matematik og engelsk.
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Landmand – starter på skole: (ca. 4 år)

Gf1 Gf2 Praktik Hf1 Praktik Hf2

20 uger 20 uger ca. 14 måneder 16 uger ca. 13 måneder 20 uger

Landbrugsassistent – starter i praktik

Praktik Gf2 Praktik Hf1

20 uger ca. 14 måneder 16 uger

Landbrugsassistent – starter på skole (ca. 2 1/2 år)

Gf1 Gf2 Praktik Hf1

20 uger 20 uger ca. 14 måneder 16 uger

Landmand – starter i praktik: (ca. 4 år)

Praktik Gf2 Praktik Hf1 Praktik Hf2

20 uger ca. 14 måneder 16 uger ca. 13 måneder 20 uger

Grundforløb2 - Gf2
Efter gennemført Gf1 er du klar til at begynde
landmandsuddannelsens Gf2*.  På Gf2 vil du:
- Deltage i malkning

- Prøve at håndtere smågrise

- Lære de forskellige dyrs kendetegn og krav til pasning

- Tage medicinhåndteringskursus 

- Blive undervist i staldene, hvor du prøver forskellige

   daglige opgaver omkring dyrene både køer, grise og mink

- Tage traktorkørekort

- Prøve at betjene og håndtere de mest almindelige

   maskiner som plov, harve, tromle og såmaskine samt

   bruge forskelligt håndværktøj.

-  Prøve at svejse og tage svejsesikkerhedskursus.

Uddannelsesforløbet
Eksempler på forløbet af uddannelsen til Landbrugsassistent 
eller Landmand kan ses i skemaet nedenfor: 

På Gf2 skal du bestå følgende certifikater og grundfag, for at 
kunne komme videre i praktik og på Hovedforløb1:

¬ Elementær brandbekæmpelse
¬ Arbejdsmiljø og svejsesikkerhedskursus
¬ Førstehjælp og kørekort til minimum traktor
¬     Medicinhåndteringskursus
¬ Biologi, niveau F.
¬    Naturfag, niveau F

Gf2 afsluttes med en prøve, der skal bestås for at komme 
videre på Hovedforløb1. Når du har afsluttet Gf2 skal du i 
praktik, hvorefter du skal tilbage på skolen for at gennemføre 
Hovedforløb1.

* Elever med uddannelsesaftale, gennemført Gf1 eller som 
ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse kan starte direkte 
på GF2.

Økonomi
- Er du under 18 år og uden uddan- 
nelsesaftale bor og spiser du gratis 
på skolen. Er du over 18 år eller har 
uddannelsesaftale koster det 550 kr. 
pr. uge, at bo og spise på skolen.
- Indenlandske ekskursioner: 80 kr. 
pr. uge. og forbrugsmaterialer, IT-
assistance, kopier: i alt 2.500 kr. pr. 
forløb. Studietur ca. 1.750 kr. pr.

Tilmelding
www.optagelse.dk

Har du brug for at vide mere er du 
altid velkommen til at kontakte skolen 
på tlf. 86673222.
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