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EUX Landmand 
EUX er en kombination af landbrugsuddannelsen og en række nøje udvalgte gymnasiale fag. 
Asmildkloster Landbrugsskole og Viborg Gymnasium samarbejder om at give dig den bedste EUX-
Landbrugsuddannelse. Du bor på Asmildkloster Landbrugsskole i nye og moderne rammer. Med kun 2 
kilometer til Viborg Gymnasium får du mulighed for at høste det bedste fra begge skolers studiemiljø. 

Som uddannet EUX-Landmand er du klar til job og karriere som faglært i landbruget og du har gode 
forudsætninger for videreuddannelse i Landbrugets Lederuddannelser. Her er der fokus på økonomi, 
produktionsstyring og ledelse i landbruget. Du kan også søge videregående uddannelser som feks. 
dyrlæge, agronom og jordbrugsteknolog. EUX-Landbrug, har de fag du behøver for at få adgang. 

 

       

 

Studiemiljø 

Du bliver en del af et studiemiljø med høj faglighed og masser af EUX’ere med samme interesse som 
dig. I alt 140 EUX-elever er i gang med uddannelsen på Asmildkloster. Du kommer i din egen klasse med 
andre EUX-Landmænd, det sikrer høj faglighed og fokus. 

Optagelse & samtale 

Du søger om optagelse gennem optagelse.dk. Når vi har din ansøgning, inviterer vi dig til 
informationsaften og en personlig samtale om uddannelsen og de muligheder, udfordringer og 
indsatser der skal til for at få succes med EUX Landbrugsuddannelsen. Her lærer vi hinanden bedre at 
kende. 

EUX- uddannelsen varer 4 år med mulighed for op til 3 måneders restpraktik. Uddannelsen 
gennemføres som en vekselvirkning imellem teori og praktik.                              

http://www.vghf.dk/
http://www.asmildkloster.dk/


Fag i uddannelsesforløbet - EUX Landmand 

 
 
 
 
 

Grundforløb 1. del 
• Erhvervsfag 1 
• Erhvervsfag 2 
• Erhvervsfag 3 

Grundforløb 2. del 
• Landbrugsrettet forløb 

-Teknik, husdyr, planter 
-Førstehjælp og brand 
-Traktorkørekort 
-Medicinkursus 
 

Gymnasiale fag 
• Dansk C 
• Engelsk C  
• Samfundsfag C 

 
• Biologi C 
• Matematik C 
• Kemi C 

 

   Andet 
• Intro-tur 
• Camp 
• Virksomhedsforlagt 

undervisning 
• Københavnertur 

 
 
 
 
 
 
 

1. og 2. skoleperiode  
• Landbrugsproduktion 
• Økonomi 
• Sprøjteteknik 
• Økologi 
• Iværksætter og 

innovation 
• Bæredygtighed 1 & 2 
• Naturpleje og 

naturforvaltning 
• Valgfri specialefag 

 

Gymnasiale fag 
• Dansk A 
• Engelsk B 
• Matematik B 
• Biologi B 
• Kemi B 
• Fysik C 
• Erhvervsøkonomi C 
• Valgfag på C/B-niveau 

Andet 
• Studietur 

 3. skoleperiode 
• Specialefag 
• Valgfri specialefag 
 

Gymnasiale fag 
• Dansk A 
• Engelsk B 
• Valgfag A eller B niveau 
• Erhvervsområde- 

projekt (EOP) 

Andet 
• Studietur 

 

 
Vi har et mangeårigt samarbejde med forskellige typer af landbrug hvor der gennemføres praktiske 
træningsøvelser. Her kobles teori og praktik og eleverne møder mangfoldigheden i Dansk Landbrug. 
 
Uddannelsesplan for EUX - Landmand med start hvert år i August 
 
Grundforløb 

1. del + 2. del 

 20 + 20 uger 

Praktik  

13,5 måneder 

1. og 2. 
skoleperiode 

 20 + 20 uger 

Praktik  

6 måneder 

3. 
skoleperiode  

 22,5 uger 

Evt. Praktik  

1 – 3 måneder 

August 2020 –  

juni 2021 

Juli 2021 –  

august 2022 
 

August 2022 - 

juni 2023 

Juni 2023 –  

december 
2023 

Januar 2024 – 

30. juni 2024 

Juli 2024 - 

September 2024 

 

* Asmildkloster er en kostskole, hvor du kan bo mens du går i skole * Du er i praktik hos en landmand der er godkendt som praktiksted 


