
 

Grundforløb 2 

LANDBRUGSUDDANNELSEN 
Trin og specialer: Landbrugsassistent, landmand med specialet husdyr, planter eller jordbrugs-
maskinfører. Under specialet husdyr kan du vælge mellem retningerne kvæg og akvakultur. 
 
Har du en god fysik, er du frisk på at arbejde med både dyr, planter, natur og maskiner – og 
kan du tage ansvar? 
 
Jobfunktioner og kernekompetencer 
Du skal kunne trives med at arbejde alene og have sans for 
både administration og vedligeholdelse. En vigtig del af 
arbejdet går ud på at planlægge arbejdsopgaverne samt 
vedligeholde maskiner og bygninger. 
 
Du kan afslutte som landbrugsassistent, landmand med 
speciale i husdyr eller planter, eller du kan afslutte som 
jordbrugsmaskinfører. 
• Landbrugsassistenten planlægger og udfører de almin-

deligt forekommende opgaver inden for landbruget. 

• Landmanden med specialet husdyr vurderer dyrebe-
sætninger, planlægger avl, vurderer foderkvaliteter, 
transporterer dyr og har styr på dyrevelfærd. Under 
dette speciale kan du vælge mellem 2 retninger: kvæg 
og akvakultur. På retningen akvakultur kombineres 
uddannelsen i landbrug med fiskeopdræt i dambrug. 

• Landmanden med speciale i planter udarbejder planer 
for såning, gødning og sprøjtning, arbejder med de 
mange maskiner og vedligeholder dem. Derudover står 
landmanden for naturpleje og pasning af vildt. 

• Jordbrugsmaskinføreren arbejder med de forskellige 
landbrugsmaskiner, og bruger værkstedsmaskiner og 
håndværktøj i forbindelse med vedligeholdelse og 
mindre reparationer. 

 
Karriereveje 
Du kan fx stå for en besætning på en større gård, blive 
bestyrer af et landbrug, sælger af foderstoffer, etablere dig 
som selvstændig landmand, blive maskinfører eller 
arbejde med fisk i dambrug.  
 
Du har også mulighed for at tage en lederuddannelse på 
landbrugsuddannelsens trin 3 og 4 eller videreuddanne dig 
til jordbrugs- eller fiskeriteknolog.  
 

Adgangsbegrænsning  
Ja ☐   Nej ☒ 
 
Mulighed for skolepraktik 
Ja ☐   Nej ☒  
 
Mulighed for EUX 
Ja ☒   Nej ☐ 
 
Nærmeste skole, der udbyder hovedforløbet 
HANSENBERG tilbyder trin 1, landbrugsassistent og 
landmand med specialet husdyr.  
 
Uddannelsens varighed og fag 
Uddannelsen varer fra 2 år 4 mdr. til 5 år 11 mdr., alt efter 
hvilket speciale du vælger. 
 
HANSENBERG har sit eget landbrug, hvor du får den 
praktiske del af undervisningen i pasning af kvæg. Vi har 
jerseykvægbesætning og heste. En stor del af undervis-
ningen foregår i praksis. Her får du selv ansvaret for, at 
arbejdet bliver udført. 
Du lærer også at dyrke jorden og anvende en lang række 
specielle maskiner, som du skal være fortrolig med og 
kunne vedligeholde. 
Har du valgt retningen akvakultur, vil du også komme ud 
på nogle dambrug under skoleforløbet. 
 
På Grundforløb 2 skal du gennemføre og bestå grundfag-
ene biologi F og naturfag F. Derudover skal du tage 
kørekort til traktor samt kurser i færdsel, brandbekæm-
pelse, § 26, medicinhåndtering og hygiejne. 
 
 

HANSENBERG – bliv dig selv 
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FAKTA OM GRUNDFORLØB 2 

 
Adgangskrav og optagelse 
• Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen, 

herunder have bestået dansk og matematik. 

• Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 
erhvervsuddannelse. (Dette sker ved en samtale inden 
opstart). 

 
Bemærk: Du kan ikke starte på Grundforløb 2 direkte efter 
9. eller 10. klasse. 
 
Grundforløb 2 starter i januar, og på de fleste uddannelser 
er der også opstart i august. Du søger ind via 
www.optagelse.dk, hvor du også kan se ansøgnings-
fristen. Vi vil meget gerne have din ansøgning i god tid. 
 
Grundforløb 2 er obligatorisk for alle og retter sig mod en 
konkret uddannelse. 
 
Hovedforløbet veksler mellem praktik i en virksomhed og 
skoleperioder. 
 
Hvis du er over 25 år, skal du tage uddannelsen som EUV. 
Se faktaark om EUV på www.hansenberg.dk 
 
Økonomi 
Du kan få SU på Grundforløb 2 efter gældende regler. Hvis 
du har en uddannelsesaftale, får du elevløn. 
 

Gør dig umage med at vælge 
Du skal være opmærksom på, at du maks. kan starte på 3 
ungdomsuddannelser i alt. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte en vejleder på  
7932 0100 eller vejledning@hansenberg.dk 
 
Uddannelserne findes på følgende adresser: 

C.F. Tietgens Vej 11 
Tømrer, smed, beslagsmed (grundforløb), personvogns-
mekaniker, lastvognsmekaniker, karrosseritekniker, 
VVS’er, teknisk designer, elektriker, lager- og logistik-, 
automatik- og proces-, entreprenør- og landbrugsmaskin- 
og vejgodstransportuddannelserne. 
 
Skovvangen 28 
Frisør, gastronom/kok/cater, tjener, tandklinikassistent  
og fitnessuddannelsen. 
 
Vranderupvej 90 
Beslagsmed (hovedforløb), dyrepasser, landmand, 
veterinærsygeplejerske, anlægsgartner, mediegrafiker, 
webudvikler og data- og kommunikationsuddannelsen. 
 
 
www.hansenberg.dk – tlf. 7932 0100 
hansenberg@hansenberg.dk 

 


