
Brobygningsforløb 2022/2023 
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser  
 

  

Brobygningskursus: Dyr og landbrug – eud og eux (Finderupvej 8, 4270 Høng) 
Formål: At hjælpe dig med dit uddannelsesvalg, så du kan finde ud af om en uddannelse til 

landmand eller dyrepasser vil være noget for dig. Vi informerer også om eux – erhvervsfaglig 
studentereksamen, hvor du kan blive landmand eller dyrepasser med studenterhue. 

Du kan også se vores kostskole og høre om, hvordan det er at bo på skolen. 

Indhold: Du vil få en introduktion til erhvervsuddannelserne, hovedområderne og grundforløbene.  

På kurset på Landbrugsskolen Sjælland i Høng får du specielt indblik i job- og 
uddannelsesmuligheder inden for dyrepasser- og landbrugsområdet.  

Kurset starter med en introduktion til skolen og uddannelserne, herunder eux, og du får en 
rundvisning på skolen. 

På kurset prøver du endvidere: 

• Undervisning i forskellige teoretiske fag inden for dyrepasser- og landbrugsuddannelsen. 
• Praktiske øvelser i stalden med vores dyr på gården og praktiske øvelser i værksted. 

Arbejdsform: Undervisningen foregår både i klasselokalet og i stalden/værkstedet, så du skal have praktisk 
skiftetøj med, der må blive beskidt og som passer til vejret.  

Da der også er teoriundervisning, skal du medbringe papir og skriveredskaber. 

Mødetid: Mandag til fredag kl. 8.15-13.45. Bemærk: det ikke er alle hold, der varer 5 dage.  

Du kan søge om at bo på skolen, hvis du ikke har mulighed for at komme frem til skolen 
dagligt. Det koster 50 kr. pr. dag, og du kan søge på lssj-elevadm@rts.dk. NB: Begrænset 
antal pladser. 

Transport: Der er gode bus- og togforbindelser til Høng. Fra stationen tager det ca. 10 minutter at gå til 
landbrugsskolen. 

Kantine: Skolen er en kostskole, så de fleste elever spiser sammen på skolen. Du får gratis mad og 
drikke som en del af opholdet på skolen. 

Øvrige 
informationer: 

Husk varmt og praktisk tøj, som må blive beskidt. Medbring skiftetøj, så du ikke skal spise 
eller sidde i klasselokalet i arbejdstøjet. Fodtøj skal være praktisk og gerne sikkerhedsfodtøj. 

Bliver du syg, er det vigtigt, at du sygemelder dig på 46 300 400 mellem kl. 8.00 og 9.00.  

Har du spørgsmål, så kontakt skolens studievejledere Anne Birgitte Duus, abd@rts.dk eller 
Louise Vulpius, lov@rts.dk eller telefon 2574 0316.  

Du kan læse mere om skolen på www.lssj.dk eller www.rts.dk   

Sted: Landbrugsskolen Sjælland, Finderupvej 8, 4270 Høng 

Ansvarlig: Anne Norre, amn@rts.dk  
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