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Velkommen til Landbrugsskolen Sjælland. Her kan du begynde på uddannelsen 
indenfor landbrug og dyrepasser.

Du starter med et grundforløb på enten 20 eller 40 uger – se skema.

Grundforløb 1 og 2

Grundforløb 1 og 2 kan gennemføres på Landbrugsskolen Sjælland i Roskilde eller i 
Høng. Du vælger selv, om du vil på skole med start i august eller januar.

Der tilrettelægges et særligt forløb, hvis du er over 25 år (EUV).

Landbrugsuddannelsen

Efter grundforløb 
Når du har gennemført grundforløbet, kan du påbegynde hovedforløb med en uddan-
nelsesaftale. Hovedforløbet varer typisk 3 år, og veksler mellem landbrugspraktik og 
skoleforløb. 
Skoleforløbene er inddelt i 2 hovedforløb, som begge afvikles på Landbrugsskolen 
Sjælland i Høng.

9/10 klasse
uddannelsesparat

Uddannelsesaftale indgået før grundforløb

Afbrudt/afsluttet uddannelse. Joberfaring eller 
udenfor uddannlsessystemet >1 år

Grundforløb 1.
20 uger

Grundforløb 2
20 uger



Det lærer du på grundforløb 
På grundforløb 1 bliver du introduceret til erhvervslivet gennem en  række pro-
jekter. Blandt andet modnes du til at være en del af et team på en arbejdsplads, 
du får værktøjer til praktikpladssøgning, information om samfund og sundhed, 
ligesom du skal have dansk på E/C-niveau og meget andet.

På grundforløb 2 er der en række fag, du skal bestå for at kunne starte på land-
brugsuddannelsens hovedforløb:
• Traktorkørekort
• Arbejdsmiljø, førstehjælp og brandbekæmpelse
• Biologi F
• Naturfag F
• Medicinhåndteringskursus
• Hygiejnekursus

Dertil kommer, at du skal have opnået viden om bl.a. dyrearters kendetegn, 
malkning, pasning af husdyr og deltage i daglige arbejdsopgaver, herunder 
fodring. Du skal opnå kendskab til jordbrugsforhold og etablering af kulturafgrø-
der, deres vækstforløb og naturens kredsløb, økologi m.v. Endelig skal du kunne 
betjene maskiner og tekniske installationer, herunder vedligehold.

Sådan får du praktikplads 
Efter grundforløb skal du lære mere – men på en godkendt praktikplads. Du skal 
i løbet af grundforløbet indgå en uddannelsesaftale med en praktikplads, hvis 
du ikke har det inden, du starter på skole. Kontaktlærere, studievejledere og 
virksomhedskunsulent hjælper dig med at søge praktikplads, men det er først og 
fremmest dit eget ansvar. Når du har en uddannelsesaftale, får du elevløn – både 
under skoleophold og i praktikperioderne.
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Kort sagt: 
Du skal blive så dygtigt som muligt, så du kan få succes med din fremtid i praktikken og i 
landbruget.

Landbrugsuddannelsen - en stærk uddannelse 
Med en uddannelse inden for landbruget bliver du gjort parat til en karriere i erhvervslivet 
- hvor du bl.a. kan arbejde inden for husdyrhold (køer, grise eller andre produktionsdyr). 
planteavl og jordbrugsmaskiner. Du får desuden muligheden for at læse videre til fek.s. 
produktionsleder og agraøkonom. 

Du kan bo på skolen 
På Landbrugsskolen Sjælland kan du bo i skolens attraktive elevboliger under dit skole-
ophold og deltage aktivt i kostskolemiljøet. 

Adgangskrav 
For at starte på grundforløbet, skal du have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og 
matematik med mindst 02 i karakter. Derudover skal du have bestået folkeskolens afgangs-
eksamen.

Sådan tilmelder du dig uddannelsen 
Du tilmelder dig uddannelsen via den koordinerede tilmelding fra 9.-10. klasse på www.
optagelse.dk.

Mulighed for eux 
Du har mulighed for at tage din landbrugsuddannelse med eux - erhvervsfaglig studen-
tereksamen. Det giver flere muligheder for at læse videre. Hvis du kan lide at arbejde og 
samtidig kan lide at gå i skole, er denne påbygning lige noget for dig. 
Vi samarbejder med Høng Gymnasium om EUX. 

Vi glæder os til at se dig på 
Landbrugsskolen Sjælland.

Landbrugsskolen Sjælland: 
Finderupvej 8  Ledreborg Allé 
4270 Høng  4000 Roskilde

Telefon 70 20 08 28 
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30 fredag kl. 8.00-14.00

Kontakt vejledningen i Høng: 
Mandag-torsdag kl. 9.00-11.30 på tlf. 25 74 03 16                    

Kontakt vejledningen i Roskilde: 
Onsdag kl. 9.00-11.30 på tlf. 25 74 03 16
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