Viborg d. 10/2 – 2022.

Hej
Vi glæder os til at se dig på 3 dages introduktionskursus på Asmildkloster
Landbrugsskole i foråret 2022.
Du skal møde Onsdag kl. 8.00 – 13.30 på Asmildkloster Landbrugsskole.
Mødetid:

Torsdag kl. 8.00 – 13.30
Fredag kl. 8.00 – 12.00

Gå ind af hovedindgangen og vent i området ved ”den grå traktor”, her vil der komme
en underviser og tage imod dig. Herefter vil du få gennemgået de 3 dages program
mere detaljeret.
Vi har lavet et forløb, der gerne skulle give et indtryk af landmandsuddannelsen, og du
vil få undervisning i landbrugsteori, komme på besøg på landbrug og komme til at
arbejde i skolens værksted.
Landbrugsskolen er en kostskole, så du kan spise frokost og mellemmåltider gratis på
skolen under hele forløbet.
Du skal medbringe følgende:
•

Skiftetøj dvs. varmt arbejdstøj/overtøj – der godt må komme i stald og
værksted.

•

Skiftefodtøj (rene gummistøvler eller andet rent udendørs fodtøj) til besøg på
landbrug samt undervisning i værkstedet.

•

Godt humør og interesse for uddannelsen.

Bybus nr. 2 kører lige forbi skolen. Bussen kan man komme med nede fra
Toldbodgade ud for rutebilstationen retning mod Overlund – så kan du stå af på
Randersvej lige ved skolen.
Ved evt. fravær eller sygdom skal forældre venligst ringe til skolen mellem kl. 7.45 –
8.00 på tlf. 86673222
Er der noget du er i tvivl om, så ring til landbrugsskolen og spørg, eller mail til mig
kh@asmildkloster.dk.
Vi glæder os til at se dig på Asmildkloster Landbrugsskole.
Med venlig hilsen

Kirsten Haarbo.
kh@asmildkloster.dk

Eksempel på skema for de 3 dage.
Uge

Introduktionskursus.

XX.

Kl.
8.00 - 9.50
9.50 - 10.10
10.10 - 12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30

Onsdag
ANKOMST - Stine
Rundvisning
Pause
Mark og planter Dorthe

Torsdag
Kvægproduktion - Stine

Fredag
Teknik og værksted - Kim

BESØG LANDBRUG - Stine

Teknik og værksted

Frokost
Svineproduktion Hanne
Fri

Frokost
Orientering om uddannelsen Kirsten
Fri

Frokost

Pause

fri kl. 12.00

Ret til ændringer
forbeholdes.

