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Hovedforløb 1 
- 16 ugers forløb 

 
For at starte på hovedforløb 1 skal du have bestået grundforløbet til landbrugsuddannelsen, samt 

have en uddannelsesaftale. 

På hovedforløb 1 får du mulighed for at koble noget teori på alle de praktiske oplevelser du har haft i 

løbet af din praktikperiode. Du skal bl.a. lave et projekt, hvor du arbejder med data og oplysninger fra 

dit praktiksted.  

På hovedforløb 1 er der en studietur til England. Her ses og opleves engelsk landbrug på nærmeste 

hold. Vi kigger på produktionen på ”traktorfabrikken”, samt oplever London og alt det spændende der 

hører til at være i en storby fyldt med kontraster og alt det vi ”ikke har” i vores egen baghave. Glæd 

dig til en super tur sammen med dine kammerater. 

 

     

 
UDDANNELSES SPECIFIKKE FAG 

- Plantebeskyttelse 1 

- Landbrugsproduktion – alle har husdyr, planter og teknik 

- Bæredygtighed 1 - energi 

- Grundlæggende økonomi 

- Økologi grundprincipper – lær om økologi, både i stald og mark 

 

GRUNDFAG 

- Biologi E – her laver du forsøg i skolens laboratorium 

- Matematik F 
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VALGFRI SPECIALEFAG 

Her har du mulighed for at vælge 3 af nedenstående 

- Dyrehold – her kan du vælge ét af følgende husdyr kvæg eller svin 

- Specialproduktion – planter 

- Specialproduktion – husdyr fx kødkvæg og får 

- Nicheproduktion i landbruget 

- Mark og teknik – vedligehold af maskiner og plantepleje 

 
 
Hovedforløb 1 kan afsluttes med en prøve til landbrugsassistent. 

Uddannelsen til landbrugsassistent skal samlet have en varighed på 2 år.  

Uddannelsen kan altid genoptages, hvis du ønsker af færdiggøre uddannelsen til landmand. 

Karakter fra hovedforløb 1 overføres til hovedforløb 2 og tæller med i gennemsnittet, når du afslutter som 

landmand. 

 

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

Gf1 Gf2 Praktik Hf1 

20 uger 20 uger Ca. 14 måneder 16 uger 

Landbrugsassistent – starter i praktik 
Praktik Gf2 Praktik Hf1 

 20 uger Ca. 14 måneder 16 uger 

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 

Landmand – starter på praktik (ca. 4 år) 

Praktik Gf2 Praktik Hf1 Praktik Hf2 

 20 uger Ca. 14 måneder 16 uger Ca. 13 måneder 20 uger 

 

ØKONOMI 

Under hovedforløb 1 får du løn, ligesom når du er i praktik. 

Se; http://www.asmildkloster.dk/for-elever/skoleomkostninger/  for flere information om skoleomkostninger 

under din uddannelse. 

 
TILMELDING 

Tilmelding til hovedforløb 1 kan ske på www.asmildkloster.dk 

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

 

START HVERT ÅR I AUGUST/SEPTEMBER 
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