Grundforløb1 EUD
- Kom i gang med Landmandsuddannelsen
Har du lyst til at arbejde med jord, planter, maskiner og dyr – så er GF1 – Fagretning Landbrug, 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.

På

GF1 har vi fokus på Faglighed og Fællesskab. Vi arbejder praktisk og fylder teori på, vi kommer

hinanden ved og snakker landbrug. Glæd dig - der venter

20 spændende uger ………

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

Landbrugsassistent – starter på skole (ca. 2 ½ år)
GF1
20 uger

GF2
20 uger

Praktik
Ca. 14 måneder

HF1
16 uger

Landbrugsassistent – starter i praktik
Praktik

GF2
20 uger

Praktik
Ca. 14 måneder

HF1
16 uger

Landmand – starter på skole (ca. 4 år)
GF1
20 uger

GF2
20 uger

Praktik
Ca. 14 måneder

HF1
16 uger

Praktik
Ca. 13 måneder

HF2
20 uger

HF1
16 uger

Praktik
Ca. 13 måneder

HF2
20 uger

Landmand – starter på praktik (ca. 4 år)
Praktik

GF2
20 uger

Praktik
Ca. 14 måneder
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CAMP med fokus på fællesskab. Vi starter GF1 forløbet med en 2 dages camp – vi kommer hinanden ved.
Farmerdag alle skolens elever dyster i farmerdiscipliner – vi slutter af med helstegt pattegris.
Plantegården – grisegården og kvæggården - vi arbejder med årets gang i landbruget. Vi har
fokus på faglige ord og begreber fra landbruget, sikkerhedsrutiner, afgrøder, fodermidler, pasning og pleje af dyr.

Irland

du har mulighed for at komme i 4 ugers praktik i Irland. Du rejser afsted med dine kammerater og bor hos en irsk

familie – en god mulighed for at stifte bekendtskab med landbrug i et andet land og blive bedre til engelsk.

Den Gode Landmand
Danmarks turen

Optimisme – Vedholdenhed og Ta’ ejerskab – vi tager fat!

en 3 dages tur med overnatning – vi finder nogle spændende steder at besøge i landet

Den Gode Fortælling vi skaber den gode fortælling om landbruget og inviterer unge gæster til skolen - du er
underviser for en dag sammen med dine klassekammerater.

Landbrugshistorie
Personlig økonomi

vi kigger tilbage og bliver klogere på landbruget dengang og nu.

hvordan læses en lønseddel, hvordan laves et budget – vi træner og bliver gode

Tema niche – ”Juleprojekt” vi besøger bl.a. Gl. Estrup og arbejder med produktion af fødevarer. Vi besøger
Madværkstedet, hvor vi i fællesskab laver gode traditionelle juleretter.

LU

vi tager på en heldagstur med Landboungdom. Faglige besøg og fokus på de sociale relationer.

Praktik i Landbruget

på GF1 skal du i korte perioder i

praktik hos en landmand

Jobsøgning

arbejdspladskultur og hvordan finder du en

praktikplads? Vi øver at skrive ansøgning og ta’ til samtale.

Drømmegården Projekt - Har du en drøm om din egen
gård? Vi arbejder med innovation. Du skal tegne din gård i Sketch Up
og efterfølgende lave en fysisk model af gården i et selvvalgt
materiale.

Miljø økologi, bæredygtighed og spændende landbrugsbesøg er
også en del af din hverdag på GF1 på Asmildkloster.

Grundfag dansk på niveau E samt mulighed for matematik og
engelsk som valgfag

Økonomi
Er du under 18 år og uden
uddannelsesaftale bor og spiser du gratis
på skolen. Er du over 18 år eller har en
uddannelsesaftale koster det 550 kr. pr.
uge.
Se; http://www.asmildkloster.dk/forelever/skoleomkostninger/ for mere
information om skoleomkostninger

Tilmelding
www.optagelse.dk
Har du brug for at vide mere er du altid
velkommen til at kontakte skolen på
tlf. 8667 3222

