
2. HOVEDFORLØB
PÅ LANDBRUGSSKOLEN SJÆLLAND

- Et skridt foran

- ét skridt foran!

STYRK DIN UDDANNELSE!

Du får det hele i Høng: 

• Højt fagligt miljø
• Fantastisk studiemiljø
• Engagerede undervisere
• Nye elevboliger
• Super kostskole



Svineundervisning med udgangspunkt i virkeligheden 
På Landbrugsskolen Sjælland undervises i svineproduktion på et særdeles 
højt niveau. Vi deltager blandt andet til den årlige svinekongres og andre fag-
lige arrangementer. Herudover har vi tæt samarbejde med svinerådgivningen.

Vi har vundet DM i svineproduktion  
3 gange på 4 år, senest i 2016, og 
har ambitioner om at vinde igen. 

Kvægtur til Jylland 

Kvægeleverne skal på en faglig tur til Jylland,  
hvor vi besøger store kvæggårde og Kvægbrugets Besøgscenter - Foulum.
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Koens fordøjelse studeres!



Faglig plante-/tekniktur til Tyskland

Vi ser frem til at besøge Claes/Amazone fabrikkerne i Tyskland.

Plantekongres 
Planteeleverne deltager i den årlige plantekongres.

Hvedeetableringsprojekt

Praktisk/teoretisk projekt, der tager udgangspunkt i såning af hvede. 
Vi bruger markstyringsprogrammet Næsgaard Mark. 
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Elever i gang med hvedeetableringsprojekt

Virkelighedsnær undervisning med høj faglighed



Borgtur

Vi besøger både Axelborg og Chri-
stiansborg, og her er der mulighed 
for at give udtryk for sine holdnin-
ger om Dansk Landbrug.

Stormøde – Maratonløberen Annette Fredskov

Stormøde med Anette Fredskov, som er kvinden der løb 366 Maraton-
løb på 365 dage!  Super inspirerende! Hvem synes du, vi skal invitere 
næste gang?

Annette Fredskov
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Studietur til udlandet

Hvert år tager vi på en alletiders studietur. I 2016 gik turen til henholdsvis 
USA og Portugal.

Eksamensprojekt

Vi arbejder med problemstillinger fra de gårde eleverne selv vælger. Vi bruger 
DMS (Dairy Management System), Agrosoft (svin) og Næsgård Mark. 
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Super kostskole
Ny elevbolig med 40 elevværelser 
og plads til det sjove kostskoleliv.

Landbrugsskolernes fodbolddag
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Virksomhedslederprisen

For 3. år i træk gik virksomhedslederprisen fra Det Kgl. Danske Landhushold-

ningsselskab til en elev fra Landbrugsskolen Sjælland.
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Vi glæder os til 
at tage dig med  
”et skridt foran!”

Joachim Clausen modtager  
virksomhedslederprisen 2014

Kenn F. Hansen modtager  
virksomhedslederprisen 2015

Jonas modtager virksom-
hedslederprisen 2016



Se mere på www.lssj.dk
- ét skridt foran!

Landbrugsskolen Sjælland
Finderupvej 8 
4270 Høng

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

Kontakt vejledningen:
mandag-torsdag kl. 9.00-11.45 
telefon 25 74 03 16

Landbrugsskolen Sjælland
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