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Produktionsleder 
- 5 måneders lederuddannelse 

 

”Fremtidens ledere i dansk landbrug kan udvikle produktiviteten på bedriften, de kan implementere ny viden i en 
driftig hverdag og skabe resultater. Og så kender de sig selv og ved hvad god ledelse  i landbruget er og ved hvad 
der skal til for at udvikle både medarbejdere og sig selv” 
 
Produktionsleder er første skridt på vejen i Landbrugets Lederuddannelse. Med uddannelsen som 
produktionsleder bliver du endnu bedre til dit speciale, og du får overblik over alle sammenhængene på 
bedriften.  
 
Du finder din egen selvstændige vej mod personlig udvikling og finder ud af om mellemlederjobbet som 
driftsleder, fodermester etc. er noget for dig og så får værktøjer til ledelse af medarbejdere i praksis. 
 
Du får værktøjer til at styre produktionen indenfor din interesse og speciale i enten kvæg, svin, mink eller mark. 
Og du får indsigt i økonomien i en veldrevet produktion i vores netværk af driftige landmænd. Her arbejder du 
med regnskaber og analyser af deres daglige drift som den ser ud her og nu.  
 
Produktionslederen’s uddannelse er målrettet dig der ønsker at udvikle dig selv eller overvejer at blive leder, 
mellemleder eller ejer af en landbrugsbedrift. 
 

         

 
PRODUKTIONSØKONOMI 
Du kan forstå et driftsregnskab og lave nødvendige analyser. Du lærer at “regne på alt” som har økonomisk 
betydning i den daglige drift og dine tanker om optimering og ændringer får “sat økonomi på”.  
 
Du kan lave budgetter og får forståelse af likviditet så du kan skabe et samlet overblik. Du kan sammenligne din 
bedrift med andre og finde indsatsområder. Med din indsigt kan du indgå i en dialog med ejer og ansatte om 
forbedringer og optimering af den daglige produktion. 
 
PRODUKTIONSSTYRING 
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Du arbejder med konkrete bedrifter indenfor dit speciale, hvor der er fokus på hvilke tiltag der kan optimere 
driften og skabe bedre resultater. 
 
Hvad er der behov for af foder og gødning og hvornår kan du med fordel købe/sælge og hvad er de økonomiske 
konsekvenser af dine valg. 
 
Du lærer at bruge tilgængelig information og moderne styringsværktøjer indenfor dit speciale eksempelvis Mark 
Online, DMS, BusinessTjek med flere. 
 
PRODUKTIONSLEDELSE 

Gennem træning i ansættelsessamtaler bliver du bedre til at ansætte de rigtige medarbejdere første gang - det 
giver færre personaleomkostninger og mere stabil drift. 
 
Du kan tage ansvar for oplæring af elever således at de bliver mere selvstændige, begår færre fejl og hurtigere 
medvirker til at skabe værdi på bedriften. 
 
Du får kendskab til dig selv som leder og lærer at bruge dine styrker til at motivere dig selv og dine 
medarbejdere, det giver arbejdsglæde og i får lavet mere hver dag. 
 
Du lærer at sætte ord på dine tanker og ideer, gennem præsentationer og fremlæggelser - det gør at du kan 
sælge dine ideer til din chef og få indflydelse på din hverdag. 
 
HVORFOR ASMILDKLOSTER 

Du skal vælge Lederuddannelsen på Asmildkloster, hvis du ønsker undervisere, hvor kendskabet til den enkeltes 
potentialer og tæt samarbejde om at udvikle disse er i fokus. Du følges tæt i din faglige og personlige udvikling, 
du får feedback og der stilles hele tiden krav til din udvikling, så du ikke spilder tiden under din uddannelse. 
 
“På Asmildkloster involverer vi os i din karriere og udfordrer dig, så du bliver den bedste udgave af dig selv.” 
 
STUDIEMILJØ 

Du bliver en del af et studiemiljø med høj faglighed og masser af studerende med samme interesse som dig. I alt 
36 produktionsledere gennemførte uddannelsen i 2019 indenfor 4 forskellige specialer, det sikrer høj faglighed 
og fokus. 

ØKONOMI 

Under Produktionslederuddannelsen kan du søge SU. Læs alt herom på SU.dk, hvor du også ansøger. 
 
Se; http://www.asmildkloster.dk/for-elever/skoleomkostninger/   for information om skoleomkostninger 
under din uddannelse. 
 
TILMELDING 

Tilmelding til Produktionslederuddannelsen kan ske på www.asmildkloster.dk 
 
Har du brug for at vide mere er du altid velkommen til at kontakte skolens studievejler på tlf. 86673222. 
 

 
START HVER ÅR I SEPTEMBER 
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