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Om landbrugsskolen
På landbrugsskolen i Høng har vi ligesom højskoler og efterskoler, eleverne på kost. Omkring 80% af eleverne bor på landbrugsskolen og er
dermed en del af det fællesskab og det sociale liv, der udspiller sig under
skoleopholdet.
Undervisningen er selvfølgelig lagt i dagtimerne, men de fysiske rammer
for skole og fritid flyder sammen. Spisesal, teorilokaler, idrætshal, elevværelser, værkstedsfaciliteter m.m. ligger placeret side om side.
Når man bor på skolen indgår man i sociale relationer med kammeraterne
al den tid, man opholder sig på skolen. Man får ikke kun en uddannelse,
men man udvikler også selvværd og selvtillid.
Kort sagt: På landbrugsskolen får du det hele.

Elevværelser
Alle elevværelser (dobbelt og enkeltværelser) er med eget toilet og bad.
Du har mulighed for at koble din bærbare PC på skolens net og få gratis
adgang til internettet. Du skal selv holde værelset i pæn stand. Vi har
kapacitet til ca. 199 kostelever i Høng og ca. 120 kostelever i Roskilde.

Kost
Hvis du bor på skolen, får du morgenmad, formiddagskaffe, middag,
eftermiddagskaffe, aftensmad. Skolens køkken lægger vægt på varieret
og ernæringsrigtig kost. Du får varm mad midt på dagen, og til aften er
der aften buffet. Elever er med til at fastlægge madplanen. Hvis du er
dagselev, får du formiddagskaffe, middag og eftermiddagskaffe og betaler for delvis kost.

Kostskolen på Landbrugsskolen Sjælland
Høng/Roskilde
Økonomi
Du skal som oftest betale for kost og logi. Men afhængig af din uddannelsesretning, afstand, alder m.v. er der forskellige støttemuligheder.
Vedrørende ordninger som kan dække udgifter til kost og logi - spørg
skolen.

Aktiviteter
Det sprudler af aktivitet. Eleverne er med i planlægningen og kun fantasien
sætter grænser:
•

Fodbold, vollyball, badminton, zumba mv. i hallen.

•

Kursus i jagttegn og teori til bilkørekort eller trailerkørekort om aftenen.

•

Gokart m.v.

•

Bowling, svømning, styrketræning m.v.

•

Elevfester (høstfest, julefrokost, karneval og andre fester)

•

Åbent hus arrangementer, hestestævner, traktortræk m.v.

•

Landboungdommen holder møder om aftenen på skolen og
laver driftsbesøg.

Fritidsfaciliteter
Skolen har en stor idrætshal til boldspil, badminton m.v. Desuden er der den
elevstyrede café med bl.a. pool, tv og musik. Udendørs er der bl.a. sportsplads
og bål plads. Du kan også udnytte elevværkstedet med smøre-grav og værktøj
til små reparationer af bil, knallert og cykel. Endelig har vi ridebaner, ridehus,
ridestier og hestebokse til din hest.

Landbrugsskolen Sjælland:
Finderupvej 8		
Ledreborg Allé
4270 Høng		
4000 Roskilde
Dato: 16.11.2020

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

Adresser:
Finderupvej 8, 4270 Høng

Se mere på www.lssj.dk

Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde
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