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Principper for uddeling af K. Juby Smith’s legat på 
Asmildkloster Landbrugsskole 
 
Asmildkloster Landbrugsskole modtager årligt en donation fra K. Juby Smit’s legat. 
 
Legatet uddeles jf. nedenstående principper. 
 
Mindrebemidlede personer prioriteres om muligt ved uddelingerne. 
 
 
”Særlig indsats” 
Anerkendelsen tildeles til en elev der yder en særlig indsats i sin uddannelse til 
landmand. Indsatsen er kendetegnet ved at være ekstraordinær og har medført at eleven 
har gjort ”en forskel” for sig selv og eller sine kammerater på uddannelsen.  
 
Modtageren har ydet en ekstra indsats og er gået foran, også når dette har krævet 
optimisme, ejerskab og vedholdenhed. Modtageren har vist sig som rollemodel for andre 
og elevens eksempel er værd at følge. 
 
Modtageren udvælges af skolens medarbejdere og når kriterierne herfor opleves i 
praksis hos en elev. Dette betyder at uddelingen ikke er ”fast” men alene sker, når en elev 
findes ”værdig” hertil. 
 
”Produktionsleder - Rollemodel” 
Med prisen vil vi anerkende en produktionsleder som under sin uddannelse har taget 
ansvar for sig selv og for gruppen. En rollemodel der viser optimisme, engagement og 
vedholdenhed og mod til på en positiv og konstruktiv måde, at stå frem som kommende 
leder. 
 
Modtageren udvælges af underviserne på Produktionslederuddannelsen. Prisen uddeles i 
forbindelse med dimission for uddannelsen. 
 
”Agrarøkonom; - Fremtidens virksomhedsleder” 
 
Med prisen vil vi anerkende en agrarøkonom som har skrevet en afsluttende opgave, der 
har perspektiver som rækker ind i fremtiden. 
 
Modtageren udvælges af underviserne på Agrarøkonomuddannelsen. Prisen uddeles i 
forbindelse med dimission for uddannelsen. 
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”Rollemodel” 
 
Skolen opfordrer oplæringsvirksomhederne til at indstille deres lærlinge. Lærermester 
skriver en motiveret indstilling til skolen. Et af skolen udpeget udvalg vurderer 
indstillingerne ud fra kriterierne; 
 
Videbegærlig, positiv energi, personlig udvikling, repræsentation af erhvervet, møde 
stabil, tager ansvar, motiveret og har gode sociale kompetencer. 
 
 
”Social indsats” 
En mindre pulje af legattildelingen reserveres til løbende uddeling efter behov.  
 
Skolen oplever elever ind i mellem elever, der ikke har personlige eller familiemæssige 
forudsætninger for økonomisk at deltage i nogle aktiviteter på skolen. Dette kan betyde 
at de føler sig ekskluderet. 
 
Med en pulje til social indsats kan den enkelte elev ”støttes” hvor det vurderes at give 
mening og kan gøre en forskel for den enkelte modtager.  
 
Modtagere udvælges løbende igennem skoleåret, af skolens mentor og SPS-
medarbejdere. Støtten gives primært som en delvis eller betinget støtte, så den enkelte 
modtager er motiveret og føler sig anerkendt og medansvarlig ift. det formål som støtten 
gives til.  
 
Der ansøges ikke om støtten. Støtten tildeles jf. ovenstående. 
 
Skattepligt 
 
Indberetning til skat foretages af skolen jf. gældende regler herfor. 
 
Ingen af legaterne kan ansøges. De uddeles jf. do. kriterier. 
 
Legaterne uddeles så vidt muligt, som rejselegater til studierejser og er derfor i 
udgangspunktet skattefrie når de anvendes til formålet. 
 
I forbindelse med uddeling af legaterne udleveres et følgebrev fra K. Juby Smit’s legat 
samt et eksemplar af K. Juby Smit’s biografi. 
 
Skolen udleveret også en vejledning i hvorledes modtageren sikrer nødvendig 
dokumentation for legatets anvendelse ift. overholdelse af gældende skattelovgivning. 
 
 
Viborg den 18. december 2022 


