Afkortet forløb
For studenter, håndværkere og lignende.

Den afkortede uddannelse til landmand er for dig, der har en studentereksamen, en erhvervsuddannelse
eller anden erfaring. Forløbet er for dig der ønsker at blive uddannet til landmand eller læse videre indenfor
husdyrproduktion, jordbrug, fødevarer eller klima og bæredygtighed.
Du kan gennemføre uddannelsen på ca. 2½ år – forløbet er opdelt i skoleophold og praktikforløb.
Skoleforløbene består af et afkortet grundforløb 2, et afkortet hovedforløb 1 og et ordinært hovedforløb
2. Ud over skoleforløbene er der 2 til 3 praktikperioder på landbrug i alt ca. 20 måneder.

GRUNDFORLØB 2 – GF2
Her er skoleopholdet på i alt 10 eller 12 uger afhængig af hvilke forudsætninger du har, hvilket er en afkortning på
8 -10 uger i forhold til ordinært grundforløb.
Indhold på grundforløb 2:
- Lære de forskellige dyrs kendetegn og krav til pasning
- Gennemføre og bestå medicinhåndteringskursus
- Blive undervist i staldene, hvor du prøver forskellige daglige opgaver omkring dyrene både køer, grise og
mink.
- Lære de forskellige afgrøders kendetegn og dyrkning.
- Prøve at betjene og håndtere de mest almindelige maskiner som plov, harve og såmaskine samt bruge
forskelligt håndværktøj.
- Prøve at svejse og bestå svejsesikkerhedskursus.
- Gennemføre og bestå elementær brandbekæmpelses kursus
- Gf2 afsluttes med en prøve, der skal bestås for at komme videre på hovedforløb1.
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HOVEDFORLØB 1
Her er skoleopholdet på i alt 11 uger, hvilket er en afkortning på 5 uger i forhold til ordinært hovedforløb 1.
Indhold på hovedforløb 1:
- Plantebeskyttelse – den almene prøve
- Landbrugsproduktion – alle husdyr, planter og teknik.
- Bæredygtighed 1 – energi
- Grundlæggende økonomi
- Økologi grundprincipper – lær om økologi i både stald og mark.

VALGFRI SPECIALEFAG
Her har du mulighed for at vælge 3 af nedenstående
- Dyrehold – her kan du vælge ét af følgende husdyr kvæg, svin eller mink.
- Specialproduktion – planteavl
- Specialproduktion – husdyr fx kødkvæg, får og mink
- Nicheproduktion i landbruget
- Mark og teknik – vedligehold af maskiner og plantepleje
Der er mulighed for at afslutte hovedforløb 1 med en prøve til landbrugsassistent.

PRAKTIK
Du skal i alt have ca. 20 måneders praktik. Praktikken kan være på danske landbrug og/eller i udlandet.

Landmand – forslag 1
Praktik

Afkortet Gf2 +
Afkortet Hf1

Praktik

Hf2

0-5 måneder

10 + 11 uger

Ca. 19 måneder

20 uger

Landmand – forslag 2
Praktik

Afkortet Gf2

Praktik

Afkortet Hf1

Praktik

Hf2

0-5 måneder

10 uger

Ca. 12 måneder

11 uger

Ca. 7 måneder

20 uger

Tilmelding

Økonomi

Henvend dig til skolens studievejleder og få lavet
et forslag til din personlige uddannelsesplan.

På grundforløb2 kan du søge SU – eller du kan få
løn hvis du har en uddannelsesaftale.
På hovedforløb 1 og 2 samt i praktik får du løn.
Se; http://www.asmildkloster.dk/forelever/skoleomkostninger/ for information om
skoleomkostninger

Har du brug for at vide mere, er du altid
velkommen til at kontakte skolen på tlf. 8667
3222

