1992

Skolen holder 125 års jubilæum og starter nye uddannelsestilbud.
Lyngby var den første danske landbrugsskole, der tilbød to sideløbende
landbrugsuddannelser: Den traditionelle som sluttede med grønt bevis eller
grønt diplom, samt erhvervsskolernes landbrugslinje (EFG-jordbrug).

2000

DM i Pløjning på skolen.

2005

Høng og Lyngby landbrugsskole fusionerer og bliver til Landbrugsskolen
Sjælland.
Karl Å. Poulsen bliver daglig leder.

2007

Skolen fusionerer med RTS/Vilvorde-afdelingen. Samme år starter
elevforeningen med at udsende 1-2 årlige Lyngby Nyt samt en fælles årbog.

2010

Skolen bygger ny maskin- og truckhal.

2012

Indvielse af den nye ridehal.

2014

Skolens godt 100 hektar jordbrug er nu 100 % omlagt til økologi.

2016

Henrik Jensen bliver ansat som ny leder af Landbrugsskolen Sjælland,
Høng/Lyngby.

2017

Jubilæumsår . . . Skolens svømmehal bliver ombygget til kursus- og
konferencesal.

Svømmehallen - med og uden vand

I løbet af foråret 2017, udgiver elevforeningen en jubilæumsbog,
om skolens 150 års historie.

Landbrugsskolen Sjælland,

Roskilde

1867 - 2017

150 år

Jubilæumsskrift

1867

1873

En tidsrejse på 150 år

1903

Afsløring af statuen mellem de to skoler.

1913

Efter en om- og tilbygning, havde landbrugsskolen nu plads til at have 140
elever boende, men i en årrække oversteg tilmeldingerne dette antal.

Milepæle i skolens og elevforeningens historie

1917

Ved skolens 50 års jubilæum, havde 4.474 elever afsluttet en uddannelse
på Lyngby Landboskole. Samme år blev elevforeningen delt i to:
Højskolen og landboskolen.

1918

I tiden efter 1. Verdenskrig og frem til 1957 tilbød landboskolen alle
elever et 6-dages maskinkursus på teknologisk institut i København. Den
teoretiske bygge- og maskinundervisning foregik stadig hjemme i Lyngby.

1935

Højskoleafdelingen bliver solgt til Frilandsmuseet og flytter til Hillerød.
Elevforeningen køber skolen der herefter bliver en selvejende
institution.

1940

Fra den 1. september bliver Niels Dyrbye ansat som forstander. Niels
Dyrbye og hans kone var forstanderpar fra 1940 – 1963.

1958

Indvielse af nye skolebygninger i Hillerød.

Skolens tilblivelseshistorie i korte træk: Den 23. marts blev der afholdt
møde for skolens oprettelse og stiftende generalforsamling. Den 6. april
blev grundstenen lagt. Skolen blev
opført ved siden af den gamle kæmpehøj lige nord for Sorgenfri
slotspark, og fik navnet
Landbrugsskolen ved Kongens Lyngby. Det var planen, at åbne skolen
den 1. november - 1867, men bygningerne var knap færdige til de 35
tilmeldte elever, så derfor måtte man leje lokaler på ”Nærumgaard”. Året
efter var der tilmeldt 56 elever, deraf 25 på højskoleafdelingen og 31 på
landbrugsskolen.
Skolen blev udvidet, så der nu var plads til 90 elever blandt andet med den
begrundelse, at kunne tiltrække et tilstrækkeligt antal dygtige lærere.

1888

Forstander la Cour opretter en bygning i skolens have, til opbevaring af
gamle landbrugsredskaber - starten på Dansk Landbrugsmuseum.

1963

Niels Aage Dyrbye, søn af Niels Dyrbye, ansættes som forstander. Niels
Aage Dyrbye og hans kone var forstanderpar fra 1963 – 1988.

1892

Skolen tilbyder mange efteruddannelseskurser, blandt andet sommerkurser
for folkeskolelærere i samarbejde med Vilvorde Havebrugshøjskole i
Charlottenlund.
I efteråret fejrede landbrugsskolen, i al sin stilhed, 25 års jubilæumsdag
den 1. november. Foruden skolens lærere og elever mødte en talrig kreds
af skolens venner og tidligere elever op denne dag. Ved denne lejlighed
kunne forstander la Cour fortælle, at skolen til dato havde været besøgt af
2.191 elever, deraf 128 fra Sønderjylland, 16 fra Sverige og Norge og 12
fra andre lande.

1966

Skolen tilbyder nu et 11-måneders driftslederkursus med studieture til
Sverige, Tyskland, Holland og England. De første grønne beviser bliver
givet til alle elever som har minimum tre års praktik samt grund- og
driftslederskoleophold.

1967

Ved skolens 100 års jubilæum havde 9.615 elever gennemført en
uddannelse på skolen.

1974

Den nye skole i Roskilde blev indviet.

Højskolen flyttede ind i egne bygninger. Begge afdelinger havde stadig
nogle fællestimer i historie og litteratur. Den 24. marts blev elevforeningen
”Tidligere Lyngbyelever” stiftet. Elevforeningen har i alle år herefter
haft en meget stor betydning for skolens udvikling og beståen.

1983

Skolen indviede egen slædebane til traktortræk.

1988

Ole E. Larsen bliver forstander for skolen, som får nyt navn til
Uddannelsescentret Lyngby Landbrugsskole. Uddannelsen med grønt
diplom/modul 4 bliver indført.

1. februar døde forstander Jørgen la Cour, kun 59 år gammel, dog havde
han nået at udrette et fantastisk livsværk. Efter la Cours død, blev skolen i
29 år ledet af forstander J. J. Hansen og i 1930’erne blev det forstander J.
Jensen.

1989

Vilvorde-afdelingen lejer sig ind på ”Svanemosegård”, og skolen tilbyder
et forsøgssamarbejde med EFG-jordbrug.

1990

Tidligere elev og lærer Carl Johan Kaalund og frue bliver ansat som
forstanderpar (1990-2005). I årene derefter blev der opført nye stald- og
ladebygninger, og ”Svanemosegård” blev renoveret.

1897

1898

1901

Oprettelsen af de nuværende frilandsmuseum påbegyndes, på området
syd for skolens have.

