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EUX-landbrug

Mere end en landbrugsuddannelse
Mange unge i 9.-10. klasse er i tvivl, om de skal tage en erhvervsuddannelse
eller en studentereksamen. Med EUX-landbrug (Erhvervsfaglig studentereksamen) opnår du begge dele.
- Du får en landbrugsuddannelse med en gymnasial kompetence,
- Du får løn under uddannelsen, dog indgår de fleste elever først uddannelsesaftale efter grundforløbet,
- Du skal i løbet af uddannelsen i landbrugspraktik på en godkendt praktikplads,
- Du udvikler dig og får mange muligheder i fremtiden,
- Du kan læse videre eller søge direkte ud i erhvervslivet.
Målgruppen for uddannelsen er dig, der søger karriere, ansvar og almene kompetencer til at arbejde i landbruget og evt. læse videre som produktionsleder
og agrarøkonom. Det kan også være dig, der ønsker at læse videre f.eks. som
dyrlæge eller agronom på et naturvidenskabeligt studium på et universitet.

Adgangskrav
Du skal have afsluttet en eksamen fra en 9. eller 10. klasse med minimum 02 i
dansk og matematik og have bestået folkeskolens afgangseksamen. For at starte
på EUX anbefaler vi et ”pænt” karaktergennemsnit, da du ellers får svært ved at
gennemføre uddannelsen. Du skal være motiveret og målrettet, og du skal ikke
have vanskeligheder ved at læse og indlære, - samt lave lektier.

Hvis det er mere end 2 år siden, du har taget 9. eller 10. klasse, går du
direkte på Grundforløb 2. Det forudsætter, at du har bestået fagene Dansk
C, Engelsk C og Samfundsfag C, som bl.a. kan erhverves på VUC. Hør i
skolens vejledning om mulighederne for at tage fagene via skolens samarbejde med VUC.

Uddannelsens varighed
Uddannelsen tager 4 år, dog kan du forlænge den med 3 måneders yderligere praktik. Uddannelsen er fordelt med skoleperioder og praktikperioder. Skoleperioderne på grundforløbet er på 40 uger. Skoleperioderne på
hovedforløbet er på 62,5 uger. Resten er praktikperioder.
Du sparer med andre ord 1½ - 2½ års uddannelsestid i forhold til at tage
en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse hver for sig.

Uddannelsens forløb
Grundforløb 1 og 2

august - juni

ca. 11 mdr.

Første praktikperiode

juli - august

ca. 14 mdr.

Hovedforløb 1 (40 uger)

august - juni

ca. 11 mdr.

Anden praktikperiode

juli - december

ca. 6 mdr.

Hovedforløb 2 (22,5 uger)

januar - juni

ca. 6 mdr.

Evt. restpraktik

juli-september

evt. 3 mdr.

I alt

ca. 4 år - 4 år og 3 mdr.

EUX-landbrug

Kompetencer/fag du skal have
Grundforløb 1, 1/2 år

Grundforløb 2, 1/2 år

Erhvervsfag 1
Erhvervsfag 2
Erhvervsfag 3
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Virksomhedspraktik

Husdyr anatomi, fysiologi
Sygdomstegn
Teknik og maskiner
Skadegørere i marken
Kulturafgrøder vækst og dyrkning
Økologi og bæredygtighed
Malkning
Fodring husdyrhold
Traktorkørekort
Førstehjælp
Arbejdsmiljø
Medicinhåndtering
Matematik C
Biologi C
Kemi C
Virksomhedspraktik

Praktik

1 hovedforløb (40 uger)
Landbrugsproduktion
Grundlæggende økonomi
Plantebeskyttelse 1
Økologi
Valgfri specialefag
Iværksætteri og innovation
Bæredygtighed 1+2
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Biologi B (specielt udviklet forløb)
Kemi B
Fysik C
Fysik B eller valgfag C *1
Erhvervsøkonomi C
EO (Erhvervsområdet - samkøring
af fagprojekter)
*1 Valgfag på C-niveau: Idræt

Praktik

2 hovedforløb (22,5 uger)
Specialefag (planter el husdyr)
Valgfri specialefag
Afsluttende projekt
Dansk A
Engelsk B
Valgfag (Matematik A eller
virksomhedsøkonomi B)
EOP (Erhvervsområdeprojekt
med eksamen)
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Høng - et skridt foran, når det gælder EUX
I Høng var vi med fra EUX’s spæde start. Der er hele tiden 3-4 årgange eller
næsten 100 elever i gang med EUX landbrug på skolen og i praktik. Det
skaber et særligt EUX miljø.
Høng er en rigtig skoleby på godt 4000 indbyggere. Byen ligger i Kalundborg kommune, tæt på det sjællandske landbrug. Byen har bl.a. efterskole,
landbrugsskole og gymnasium.
EUX undervisningen foregår primært på Landbrugsskolen Sjælland i samarbejde med Høng Gymnasium.
Du kan bo på landbrugsskolen, og du vælger selv, om du vil have enkelt- eller dobbeltværelse.
Der er gode indkøbsmuligheder i byen. Fra Høng er der tog og busforbindelse, hvor du blandt andet kan komme til Slagelse på 10 min.
Fra Slagelse tager det ca. 1 time til København eller Odense.

Lidt mere om Landbrugsskolen Sjælland - Høng
Landbrugsskolen har ca. 190 årselever. Uddannelserne består af grundforløb, hovedforløb i landbrug og landbrugets lederuddannelser (produktionsleder og agrarøkonom).
Landbrugsskolen Sjælland er en del af Roskilde Tekniske Skole, der har et af
landets største uddannelsessteder for elever på de grønne uddannelser.
Til skolen er knyttet et skolelandbrug, Torntofte, med 70 ha alsidigt markbrug samt plads til ca. 20-30 heste. Du kan derfor medbringe din hest til
opstaldning på skolelandbruget, hvor der også er ridebaner og ridehal.

Praktik
Efter grundforløbet skal du have en praktikplads. Praktikpladsen lønner dig i
henhold til overenskomst mellem GLS-A og 3F med elevløn.
Praktikpladsen du søger, skal være godkendt. På Sjælland alene findes der ca.
1000 godkendte praktikpladser indenfor landbrug (se www.praktikpladsen.dk).
Du kan også lægge din jobprofil på www.jobstafetten.dk, som hyppigt anvendes blandt landbrugselever.
Du skal indgå en uddannelsesaftale med praktikpladsen, som også kan indeholde grundforløbet. Aftalen skal mindst dække et skoleforløb ud over grundforløbet. Når du har en uddannelsesaftale, får du løn både, når du er i praktik
og når du er på skole.

Praktik i udlandet
En del af din praktik kan med fordel placeres i udlandet. Flere af skolens EUX
elever gennemfører en del af deres praktik i udlandet, bl.a. Australien, Irland og
Norge. Hør nærmere om mulighederne på skolen.

Sådan tilmelder du dig uddannelsen
Du tilmelder dig uddannelsen via den koordinerede tilmelding fra 9.-10. klasse
på www.optagelse.dk
Tilmeld dig Grundforløb 1 med fagretningen: EUX landbrug.

Landbrugsskolen Sjælland
Finderupvej 8
4270 Høng
09.2022

Telefontid:
Mandag-torsdag: 8.00 - 15.30 Fredag: 8.00 - 14.00
Telefon nr.: 70 20 08 28
Telefontid vejledning:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: 9.00 - 11.30
Vejledningens telefon nr.: 25 74 03 16

Høng Gymnasium

Landbrugsskolen Sjælland

På skolens hjemmeside www.lssj.dk
kan du finde flere informationer om
alle skoleforløb.

- ét skridt foran!

Roskilde
Tekniske
Skole

