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et regionalt vejledningsmateriale
I dette hæfte kan du og dine forældre 
få overblik over uddannelsesmulighe-
der efter 9. og 10. klasse samt få en 
nærmere præsentation af uddannelses-
stederne i dit lokalområde. 
Det er nu blevet din tur til at beslutte, 
hvad du vil efter 9. eller 10. klasse.  
Diagrammet nedenfor viser dine valg- 
muligheder med henblik på valg af  
ungdomsuddannelse. Langt de fleste 
vælger at starte på en erhvervsuddan-
nelse eller en gymnasial uddannelse. Du 
kan læse mere om erhvervsuddannel-

serne på side 12-45 og om de gymna-
siale uddannelser på side 46-85. 
Nogle vælger at tage et job som ung-
arbejder eller et skoleophold på fx en 
husholdningsskole, før de starter på en 
ungdomsuddannelse, se side 8.  
Nogle kan få tilbudt en individuel tilrette-
lagt uddannelse, se side 10 og 11. 
Dette hæfte er udarbejdet og finansieret 
af UU-centrene og ungdomsuddannel-
serne i Region Midt. Der er udarbejdet 
fire lokale hæfter, der uddeles til alle 
elever i 9. og 10. klasse i regionen. 

Hæfterne kan fås gratis ved henven-
delse til de lokale UU-centre, se side 7.  
UU-centrene har ansvaret for uddannel-
sesvejledning til unge fra 8. klassetrin  
til 25 år. 
Er du 15-17 år og ikke i uddannelse eller 
i et job med uddannelsesperspektiv, skal 
du i samarbejde med din UU-vejleder 
udarbejde en plan for, hvorledes du bliver 
klar til at begynde på en ungdomsuddan- 
nelse. Planen skal være realistisk, under-
skrevet af dig og dine forældre – og du 
har pligt til at følge din plan.

andet
Se side 8

egu
2-3 år

Se side 10

stu
3 år

Se side 11

erhvervsuddannelse
1½ 

 - 5 år

eud/eux

faglært
Almindelig eller med gymnasial 

eksamen (eux). Du bliver uddannet 
og udlært inden for et bestemt 

arbejdsområde og kan tage job,
 videreuddanne dig eller starte 

som selvstændig
Se side 12

gymnasial uddannelse
2-3 år

hf, hhx, htx, stx/IB

student
Du bliver forberedt til at studere 
på en videregående uddannelse 

Se side 46

job eller videreuddannelse

ungdomsuddannelse 
eller job/arbejde

kompetencegivende ungdomsuddannelse Individuel ungdomsuddannelse
på baggrund af vurdering

9 . eller 10 . klasse

www.fremtidenskompetencebehov.dk 
Her kan du få overblik over den fremtidige efterspørgsel på kompetencer til arbejdsmarkedet i Region Midtjylland.
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uddannelse til alle unge
Ingen uddannelse  
= store konsekvenser
Når det gælder om at få job og klare sig 
på arbejdsmarkedet, er uddannelse en 
vigtig forudsætning. Unge og voksne 
uden anden uddannelse end 9. eller 10. 
klasse har en meget høj risiko for at blive 
arbejdsløse.
Virksomhederne vil ofte hellere ansætte 
og satse på medarbejdere, der har 
gennemført en uddannelse, frem for 
medarbejdere uden en uddannelse.
En uddannelse er derfor vejen til, at du 
kan forsørge dig selv og få et selvstæn-
digt og godt voksenliv.
Det er et politisk ønske og et fælles mål 
i Danmark, at alle unge gennemfører en 
uddannelse efter 9. klasse. 
På www.fremtidenskompetencebehov.dk  
kan du få overblik over den fremtidige 
efterspørgsel på kompetencer til arbejds-
markedet i Region Midtjylland.

det handler om at gennemføre!
Når du først har en uddannelse, så har 
du mange flere muligheder for job og 
videreuddannelse, end du kan tænke dig 
til her og nu. Selv om det måske ikke lige 
bliver ønskeuddannelsen, du gennemfør-
er, så har du langt flere muligheder for at 
få et godt arbejde, når du har en uddan-
nelse. Rigtig mange mennesker arbejder 
faktisk med noget helt andet, end de er 
uddannet til fra starten af. Og mange 
tager efteruddannelse, så de bliver gode 
til flere ting.

Vigtig beslutning at vælge 
ungdomsuddannelse 
Du påvirkes af meninger fra mange  
sider. Derfor er det vigtigt, at du selv 
indsamler så mange oplysninger som 
muligt, så du kan foretage din egen 
vurdering.

Brug eVejledning
Den giver dig overblik over uddannelses-
muligheder, og du kan stille spørgsmål 
via mail, sms, chat eller telefon.

Brug din UU-vejleder
Hvis du har behov for personlig afklaring 
og vurdering af muligheder

Brug dette hæfte som 
opslagsbog og snak med

Dine lærere, som kender dine 
interesser og studievaner

UU-vejlederen, som har overblik  
over uddannelsesmuligheder

Uddannelsesstedernes studie- 
vejledere, som ved alt om deres  
uddannelser

Nogle bekendte, som har det job,  
du gerne vil have

Dine forældre, om dine ønsker  
og planer plus dine forventninger  
til deres opbakning 

Venner og bekendte, om dine ideer 
og deres tanker om uddannelse  
og job

Besøg uddannelsesstederne –  
og tag dine forældre med!

Hvad er eVejledning?
eVejledning er et tilbud til alle, der har 
brug for vejledning om uddannelser og 
de erhverv, de kan føre til. eVejledning 
har åbent både om dagen, om aftenen 
og i weekenden. Du finder eVejledning på 
internettet på www.evejledning.dk.
Du kan frit vælge, hvordan du vil kontakte 
eVejledning: Du kan ringe, maile, sms'e 
eller chatte.

Bliv godt forberedt ved fx  
at undersøge

Hvor længe varer uddannelsen?

Mulige uddannelsessteder, tjek deres 
hjemmesider

Fag, praktikker og eksaminer

Adgangskrav og adgangs- 
begrænsning

Faglige og personlige krav under-
vejs i uddannelsen

Hjemmearbejde og opgaver

Er uddannelsen målrettet mod job 
eller mod videreuddannelse?

Videreuddannelser og jobmulig- 
heder bagefter

Er det svært at få praktikplads eller
job/studieplads bagefter?

Findes der lignende uddannelser,  
som også kan være spændende?

Har du lyst til at gå i gang med  
uddannelsen og gøre den færdig

Erfaringer fra vejledningsaktiviteter og 
arbejdet med din uddannelsesplan

Besøg uddannelsessteder og få et 
indtryk af skolemiljøet og stemningen

Er der aktiviteter uden for skoletid  
fx sport, lektiehjælp, musik, fester

Hvad skal du betale til bøger og 
aktiviteter?

Muligheder for SU eller elevløn

På ug.dk får du mere at vide
På UddannelsesGuiden, www.ug.dk, er 
al information om uddannelse i Danmark 
samlet. Her kan både unge og forældre 
søge oplysninger om de forskellige ud-
dannelser, adgangskrav, job og arbejds-
marked.

giv ikke op
Vælg en uddannelse

du har lyst til at gøre helt færdig

med nogle fag eller arbejdsopgaver,
som interesserer dig

Giv ikke op, selv om det kan være  
kedeligt eller hårdt en gang i mellem.  
Det vigtigste er at få gennemført én  
uddannelse! 

Og frygt ikke!
Du planlægger altså ikke HELE dit liv.

3
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Inden du beslutter dig
Du kan vælge at starte på en ungdoms-
uddannelse efter 9. eller 10. klasse.  
Ungdomsuddannelserne bygger videre 
på undervisningen fra 9. klasse. Dog 
kræver hf, at du har afsluttet 10. klasse.

ansøgningsfrist 1. marts
Elever i 9. og 10. klasse skal tilmelde 
sig via www.optagelse.dk. På din skole 
vil UU-vejlederen give dig en grundig 
orientering om, hvordan du taster dit 
ønske ind, og hvordan dine forældre skal 
godkende tilmeldingen. Skolen og ud-
dannelsesvejlederen skal også som 
afslutning på dit skole- og vejlednings-
forløb give dig en fælles uddannelses-
parathedsvurdering ved at krydse af i 
felterne EUD og GYMNASIAL på din 
uddannelsesplan. 
Du er uddannelsesparat, når du har de 
faglige, personlige og sociale kompe-
tencer, der skal til for at gennemføre en 
erhvervsuddannelse eller en gymnasial 
uddannelse. Hvis du søger ind på både 
en erhvervsuddannelse og en gymnasial 
uddannelse, skal din parathed vurderes i 
forhold til begge. Har du allerede indgået 
en uddannelsesaftale, foretages der in-
gen vurdering til en erhvervsuddannelse.
Hvis dine forældre ikke er enige i UU´s 
vurdering (ikke-uddannelsesparat), 
sendes din ansøgning til den uddannel-
sesinstitution, du har søgt, som herefter 
vurderer, om du er uddannelsesparat. 
Ungdomsuddannelsesinstitutionens 
afgørelse om parathed skal begrundes 
og er gældende. Ansøgningen skal være 
indtastet og godkendt senest 1. marts 
2014. Herefter er det UU-centret eller din 
efterskole mv., som sender ansøgningen 
videre til uddannelsesstedet.

Pligt til at følge en 
uddannelsesplan
Uddannelse er vigtig! Alle mellem 15-17 
år har pligt til at være i uddannelse, be-
skæftigelse eller deltage i aktiviteter, der 
sigter mod at blive parat til en ungdoms-
uddannelse. Der er mange forskellige 
veje til at blive parat, og i samarbejde 
med din uu-vejleder skal du lave en 
uddannelsesplan for din vej til at blive 
uddannelsesparat. 
Du har ret til at få de nødvendige tilbud 
til at blive uddannelsesparat – og du har 
pligt til at følge din uddannelsesplan!
Forældre til unge mellem 15-17 år mod-
tager en månedlig ungeydelse. 

Hvis du eller dine forældre ikke samar-
bejder med UU om at gennemføre din 
uddannelsesplan, kan ungeydelsen ind-
drages eller omlægges.

Udgifter til undervisning
Undervisning og bøger er gratis (det 
gælder dog ikke på private skoler, hvor 
man selv betaler for undervisningen).
På de fleste uddannelser skal du regne 
med udgifter til fotokopier og lignende. 
Desuden skal du som regel selv anskaffe 
dig en lommeregner og visse ordbøger/
fagbøger. Det får du besked om, når du 
starter på din uddannelse, så vent med 
at anskaffe tingene til du ved, hvad du 
skal købe. Endvidere skal du selv dække 
udgifterne til eventuelle studierejser m.m.

Tog eller bus til skole
Går du på en ungdomsuddannelse, kan 
du få rabat på den daglige transport til 
din skole. Det sker ved, at du køber et 
Ungdomskort på www.ungdomskort.dk. 
Kortet koster 342 kr. om måneden, og  
du skal bestille med NemID. Er du i tvivl, 
så spørg din uu-vejleder eller på dit  
uddannelsessted. 

sU
Du kan få SU til din uddannelse fra 
kvartalet efter, du fylder 18 år, hvis du 
ikke i forvejen får elevløn. Når du er under 
20 år og går på en ungdomsuddannelse, 
kan du normalt kun få SU med satsen for 
hjemmeboende, også selv om du er flyt-
tet hjemmefra. Fra 2014 vil SU til hjem-
meboende svare til familiens ungeydelse 
for 15-17 årige, som er 915 kr./mdr. 
Hvis din uddannelse begynder efter den 
20. i måneden, kan du tidligst få SU fra 
den efterfølgende måned. Læs mere på 
www.su.dk eller spørg din UU-vejleder.

Bo-muligheder
Hvis du ønsker at flytte hjemmefra, når 
du starter på din ungdomsuddannelse, er 
der en del uddannelsesinstitutioner, som 
enten ligger i nærheden af et kollegium 
eller har tilknyttet et skolehjem eller en 
kostafdeling. Spørg studievejlederne på 
uddannelsesstedet eller din UU-vejleder 
om muligheder, priser og regler for SU 
m.v. Du kan også søge en ungdoms-
bolig, når du er under uddannelse.

gode uddannelsesvaner
At gennemføre en uddannelse vil kræve 
en indsats af dig. Og det er vigtigt, at du 
holder fokus på din plan og dit mål og 
lige af og til tager en kammeratlig snak 
med dig selv og giver dine hverdags-
vaner et alvorligt eftersyn:

 Får du den nødvendige nattesøvn,
eller er du på nettet ud på de små  
timer?

Får du spist morgenmad, eller 
vælter du lige op af sengen og ud   
ad døren?

Får du smurt madpakke, eller  
betaler du kassen for hurtigmad i   
frokostpausen?

Møder du hver dag, eller tager du   
af og til en hjemmedag uden særlig   
grund?

Får du lavet lektier, eller kom du lige   
til at lave noget andet?

Har du styr på privatøkonomien,
eller er der lavvande i kassen   
efter den 18. i hver måned?

Passer du på dig selv, eller kniber   
det lidt med humøret eller konditio-
nen?

Er din uddannelse taber i kampen   
mod fritidsjob, fritidsinteresser,  
venner og festlige byture?

Det er vigtigt, at du får en god struktur 
på din dagligdag og har nogle voksne og 
nogle gode venner, som kan støtte og 
hjælpe dig, når du har brug for det.

Brug for en mentor?
I de år, hvor du skal tage en uddannelse, 
skal du også til at klare den svære 
overgang fra ung til voksen. Følelsen af 
pludselig at stå helt alene med ansvaret 
for ”det hele” kan virke både overvæl-
dende og kaotisk. Det er rart at have 
nogle voksne at dele tankerne med og få 
hjælp og støtte fra. 
Hvis du har brug for at have en voksen, 
som kan følge dig under din uddannelse 
og give dig støtte og opmuntring, skal 
du snakke med din UU-vejleder om at 
få en mentor. En mentor kan du spørge 
til råds, og I kan drøfte de faglige og 
personlige problemstillinger, som du vil 
møde undervejs i din uddannelse.  

?
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erhvervsuddannelse generelt
de 12 indgange til  
erhvervsuddannelserne

1. dyr, planter og natur 
  Vi driver landbrug, skovbrug og 

gartneri og plejer dyr, natur og anlæg

2. Produktion og udvikling
  Vi designer, udvikler, konstruerer og 

fremstiller håndværks- og industri-
produkter

3.  strøm, styring og it
  Vi leverer løsninger, opbygger,  

installerer og reparerer tekniske 
installationer og it-systemer inden  
for byggeri, bolig og erhverv

4. Bil, fly og andre transportmidler
  Vi reparerer og vedligeholder maski-

ner, biler, lastvogne, motorcykler, fly  
og andre transportmidler

5. Bygge og anlæg
  Vi designer, bygger, installerer, repa-

rerer og rådgiver om bygninger og 
anlæg

6. Bygnings- og brugerservice
  Vi servicerer og sikrer faciliteter og 

events

7. Transport og logistik
  Vi transporterer mennesker og gods 

og sørger for at de kommer frem til 
tiden

8.  medieproduktion
  Vi anvender teknisk udstyr til at 

designe og fremstille medieprodukter

9.  mad til mennesker
  Vi forarbejder og fremstiller fødevarer 

samt tilbereder, sælger og serverer 
måltider. Vi rådgiver om kost, ernæ-
ring og madoplevelser

10. Krop og stil
  Vi hjælper mennesker med at opnå 

kropsligt velvære samt personlig  
stil og design

11. merkantil
  Vi administrerer og handler for offent-

lige og private kunder og virksom-
heder

12. sundhed, omsorg og pædagogik
  Vi støtter mennesker i deres udvikling 

og yder omsorg og pleje

Øvrige uddannelser
  Uddannelser inden for søfart, fiskeri, 

tekstil mv.

Yderligere informationer kan ses på 
www.elevplan.dk eller på www.ug.dk

Faglært 
Med en erhvervsuddannelse (eud)
bliver du faglært inden for et bestemt
fagligt område. En erhvervsuddannelse
giver dig også mulighed for at tage en
videregående uddannelse bagefter.
En erhvervsuddannelse består dels af
undervisning på skole, dels af praktisk
oplæring og arbejde i en virksomhed.
Nogle erhvervsuddannelser er forholdsvis 
korte og tager mellem 1½ og 2½ år.
De fleste erhvervsuddannelser har dog
typisk en samlet uddannelsestid på  
ca. 4 år.
Hvis du har en uddannelsesplan og en 
uddannelsesparathedsvurdering til eud, 
kan du begynde på en erhvervsuddan-
nelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Du 
søger om optagelse på det uddannel-
sessted, som tilbyder din uddannelse 
via www.optagelse.dk. Du skal være 
opmærksom på, at der er adgangsbe-
grænsning til visse uddannelser.
Har du en praktikplads på forhånd, kan 
du starte med at indgå en uddannelses-
aftale og tage en del af praktikken, inden 
du begynder på skole.

erhvervsuddannelser foregår på

Tekniske skoler

Landbrugsskoler

Handelsskoler

Social- og sundhedsskoler

Der findes 108 uddannelser fordelt på de 
12 indgange.

Økonomi under uddannelsen
Når du er over 18 år, kan du søge SU
til de dele af uddannelsen, hvor du ikke
får elevløn fx grundforløbet. Når du har 
underskrevet en uddannelsesaftale og 
starter på praktikforløbet, får du elevløn 
fra din arbejdsgiver. Du får også løn i de 
perioder, hvor du skal på skole under-
vejs i praktikforløbet. Uddannelses- og 
erhvervsvejlederne på uddannelsesste-
derne kan oplyse dig, hvad elevlønnen er  
inden for de forskellige brancher. 
Bliver du optaget i skolepraktik, får du  
en skoleydelse.  
Skal du med tog eller bus til skole, kan 
du på visse betingelser få tilskud til 
transportudgifter. Når du er i praktik og 
får løn, skal du selv dække dine daglige 
transportudgifter til og fra arbejde.

eux – erhvervsuddannelse  
med gymnasialt forløb
Eux giver dig mulighed for at opnå gym- 
nasialt niveau på din erhvervsuddannel-
se. Med eux er du ligestillet med andre, 
der har en gymnasial uddannelse. Du 
tager eux i forbindelse med, at du tager 
din erhvervsuddannelse. Bagefter kan du 
altså læse videre og videreuddanne dig 
på samme vilkår som andre med gym-
nasial uddannelse. Du får det man kalder 
“generel studiekompetence”.
Uddannelsestiden varierer fra eux-forløb 
til eux-forløb, men alt i alt vil uddannel-
sestiden være længere end den “nor-
male” længde for den pågældende  
erhvervsuddannelse. Uddannelsen af-
sluttes med svendeprøve og eksamen  
i de gymnasiale fag og projekter, og du 
får udstedt et eux-bevis med karakterer. 

3
3
3
3
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Praktikplads
Det er i praktiktiden, du får afprøvet de
ting, du har lært under skoleopholdene.
På praktikstedet bliver du ansat som
lærling/elev, og du får løn for at arbejde.
Du skal tage del i de daglige opgaver
og yde en arbejdsindsats på lige vilkår
med de øvrige ansatte på arbejdsplad-
sen.
Det er vigtigt, at du går positivt ind i de
arbejdsopgaver, som din arbejdsgiver
stiller dig, både de udfordrende og
spændende opgaver og de mere rutine-
prægede og kedsommelige opgaver.
Du skal passe dit arbejde omhyggeligt
og stabilt, og du skal følge de regler og
retningslinjer, der gælder på arbejds-
stedet.

For at kunne starte på et praktikforløb
skal du have en praktikplads i en virk-
somhed, som er godkendt til at uddanne 
elever. Det er dit eget ansvar at skaffe en 
praktikplads. Erhvervsskolerne hjælper 
dig gerne med at finde en praktikplads 
og indgå en uddannelsesaftale mellem 
dig og praktikstedet. 
Uddannelsesaftalen gælder også som 
en ansættelseskontrakt, og de første 3 
måneder er gensidig prøvetid.
Inden for erhvervsuddannelserne på
teknisk skole og handelsskole må
praktikforløbet godt fordeles på flere
forskellige praktiksteder. 

Inden for landmandsuddannelsen er der 
krav om, at du undervejs i uddannelsen 
skal arbejde på mindst 2 forskellige prak-
tiksteder.
På de grundlæggende social- og sund-
hedsuddannelser er det uddannelses-
stedet, som skal sørge for, at der er 
praktikpladser til eleverne.

Praktik i udlandet
Det er muligt at tage en del af praktikken 
eller hele praktikken i udlandet, fx i et 
andet EU-land. Snak med skolens ud-
dannelses- og erhvervsvejledere om  
mulighederne for praktik i udlandet, hvis 
du kunne tænke dig at prøve det under-
vejs i din erhvervsuddannelse.

På skole i praktikforløbet
Undervejs i praktikforløbet skal du på 
skole i kortere perioder på en erhvervs-
skole, som har specialiseret sig inden for 
den uddannelse, du er i gang med. Hvis 
skolen ligger langt væk fra din bopæl, vil 
du have mulighed for at bo på skolen. På 
det sidste uddannelsesforløb skal du til 
en afsluttende prøve. Som afgangsbevis 
får du et svendebrev eller et uddannel-
sesbevis og dermed ret til at kalde dig 
faglært.

skolepraktik
I visse uddannelser på handelsskoler og 
tekniske skoler kan elever, der forgæves 
har forsøgt at finde en praktikplads, i ste-
det få tilbudt at gennemføre uddannelsen 
i skolepraktik. Det er en garanti for, at 
man kan færdiggøre sin uddannelse, selv 
om man ikke kan skaffe en praktikplads.

For at kunne komme i skolepraktik skal 
man opfylde nogle egnethedskrav og 
blandt andet være aktiv praktikplads- 
søgende over hele landet og inden for 
flere forskellige uddannelsesområder.
Dvs. du selv skal have gjort en kraftig 
indsats for at finde en praktikplads.

Du skal være villig til at søge praktikplads 
over hele landet og tage imod en plads, 
selv om den ligger i den anden ende af 
landet. Du skal også søge praktikplads 
og tage imod en plads inden for alle de 
uddannelsesområder, som dit grundfor-
løb giver dig mulighed for at gå videre 
med. Hvis du siger nej tak til en praktik-
plads, fordi du ikke vil flytte, kan du ikke 
komme i skolepraktik.

Spørg uddannelses- og erhvervsvej-
lederne på uddannelsesstederne om 
mulighederne for skolepraktik.

uddannelsesaftale skolepraktik

skoleadgang praktikadgang mesterlære skole eller 
praktikadgang

9 . eller 10 . klasse

hovedforløbet

kan tilrettelægges med generel studiekompetence, eux

grundforløbet
12 indgange

erhvervs-

uddannelse

inden for

søfart og

fiskeri

Mange muligheder:
Med en erhvervsuddannelse 
(eud) kan du tage faglært job, 
videreuddanne dig eller starte 
som selvstændig



de merkantile erhvervsuddannelser
De merkantile erhvervsuddannelser 
kaldes også for hg – Handelsskolens 
Grunduddannelse. Med en merkantil  
erhvervsuddannelse uddanner du dig 
inden for butik/detail, kontor, handel, 
event eller finans.

Uddannelsen
Din uddannelse består af et grundforløb 
(på skolen) og et hovedforløb (praktik-
plads + skoleperioder).
Du kan vælge en Trin 2 uddannelse, hvor 
du går 2 år på skolen efterfulgt af 2 års 
praktik. En Trin 2 uddannelse leder dig 
frem til at blive fx butiks-, kontor- eller 
indkøbsassistent. Du kan også vælge 
en kort merkantil uddannelse fx 1 års 
grundforløb efterfulgt af 1 år i praktik som 
butiksmedhjælper. Det kaldes en Trin 1 
uddannelse. 

Hg grundforløbet
Dit grundforløb kan være alt fra et meget 
praktisk tilrettelagt forløb, til et mere 
bogligt forløb med høje fagniveauer. 
Du starter dit grundforløb med et 
afklaringsforløb. Her klarlægger vi dit 
nuværende faglige niveau og laver i fæl-
lesskab en plan for din uddannelse med 
de rette fag og niveauer for dig.
Din uddannelse består af grundfag, 
valgfag samt projektperioder. 

grundfag
Du har kendte grundfag som dansk og  
engelsk… og så alligevel ikke kendte! 
Du vil opleve, at undervisningen tager 
udgangspunkt i praktiske eksempler og 
problemer fra erhvervslivet. Så selv de 
kendte fag vil have en ny drejning. Du har 
desuden nye erhvervsrettede fag som 
salg & service, IT og erhvervsøkonomi. 

Du har følgende grundfag: 
• Salg & service
• Erhvervsøkonomi
• Informationsteknologi
• Samfundsfag
• Dansk
• Engelsk
• 2. fremmedsprog

Grundfagene kan læses på forskellige 
niveauer: F, E, D, C samt evt. B og A.
For at kunne gå videre til et hovedforløb 
kræves der, at visse af fagene er bestået 
eller bestået med et bestemt gennemsnit. 
Adgangskravene er forskellige afhængig 
af uddannelsesretning.

Valgfag
Udover grundfagene skal du vælge 
valgfag. De giver dig mulighed for at tone 
din uddannelse i retning af det job og 
den uddannelse, som du gerne vil have. 
Det kan være grundfag på et højere 
niveau, kreative fag og mere interesse-
betonede fag. Der er forskel på, hvilke 
fag de enkelte skoler udbyder. Her nogle 
eksempler: Spansk, dekoration, design, 
psykologi, privatøkonomi, dansk, eng-
elsk, erhvervsøkonomi, matematik, tysk, 
iværksætteri samt innovation.

grundforløbspakker
Valgmulighederne på hg er mange.  
Derfor laver skolerne også færdige  
”pakker” af fag, som er særligt tilrette-
lagte forløb, der tager udgangspunkt i en 
bestemt elevgruppes ønsker og forud-
sætninger. Der er forskel på skolernes 
udbud af grundforløbspakker. Læs mere 
på den enkelte skoles hjemmeside eller 
her i hæftet. 

Undervisningen
Undervisningen på grundforløbet om-
fatter forskellige undervisningsformer, 
projekter og tværfaglige emner. Et sådant 
tværfagligt emne kan være ”Iværksæt-
teri”, ”Butiksdrift”, ”Event og Promotion” 
eller ”Salg til udlandet”, hvor fx grund-
fagene salg & service, erhvervsøkonomi 
og engelsk indgår. I perioder kan under- 
visningen foregå i øvemiljøer inden for 
butik eller kontor, ligesom de fleste skoler 
giver mulighed for erhvervspraktik i en 
kortere periode.
Der er mødepligt til undervisningen,  
og du skal afsætte tid til lektier. Vi for-
venter af dig, at du er aktiv, selv tager 
ansvar og er indstillet på at samarbejde 
med mange forskellige mennesker. 

andre veje
Langt de fleste vælger at starte på 
grundforløbet og derefter indgå en 
uddannelsesaftale. Der er dog også mu-
lighed for at gennemføre grundforløbet 
som en kombination af skole og praktik. 
Forhør om muligheden hos din lokale 
handelsskole.

Hovedforløbet
Når du er færdig med grundforløbet, skal 
du have en praktikplads i en virksomhed.  
Du har selv ansvaret for at få en praktik-
plads, men skolens praktikpladskontor 
kan hjælpe dig. Du fortsætter nu med 
hovedforløbet, som er den praktiske op- 
læring.
Finder du ikke en praktikplads, har du 
evt. mulighed for at gennemføre dit 
hovedforløb i en skolepraktikafdeling  
(kun muligt inden for visse uddannelses-
retninger).
Undervejs i hovedforløbet skal du på 
skole i kortere perioder for at få et
dybere kendskab til det arbejdsområde, 
du uddanner dig inden for. Alle hoved-
forløb afsluttes med en prøve eller 
fagprøve, som skal bestås.

sådan kommer du i gang
Du tilmelder dig hg, det merkantile 
grundforløb, på din handelsskole via  
www.optagelse.dk. Den endelige beslut-
ning om uddannelsesretning træffer du 
først i løbet af dit grundforløb. 
På de følgende sider kan du læse mere 
om hg på netop din handelsskole.
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landmand
grundforløbet: dyr, planter og natur

Når du vælger en landbrugsuddannelse,
vælger du en karriere inden for en af de
mest alsidige brancher i Danmark. Der
er et væld af forskellige arbejdsområder.  
Nogle eksempler er: Fodermester i en  
svinebesætning, traktorfører på en 
maskinstation, medarbejder i en malke-
kvægsbesætning, avl af grønsager, 
minkpasser og medhjælp på et plante-
avlsbrug.

Uddannelsens opbygning 
Uddannelsen til landmand veksler mellem 
skoleophold og praktik hos forskellige 
læremestre. Uddannelsen er opbygget i 
to trin og tager samlet 3 år og 5-11 mdr. 
Ca. en tredjedel af uddannelsestiden er 
skoleundervisning, der består af grund-
forløbet "Dyr, planter og natur" samt  
1. og 2. hovedforløb. 

Du kan afslutte som:

Landmand med specialet husdyr  

Landmand med specialet planter  

Jordbrugsmaskinfører  

Landbrugsassistent (2 år, trin 1)

Du kan kombinere skole og praktik på 
forskellige måder. Få hjælp til at lave din 
personlige uddannelsesplan af skolen  
eller en af LandboUngdoms konsulenter. 

På flere af Landbrugsskolerne kan du 
også tage landbrugsuddannelsen som et 
eux-forløb med gymnasiale fag. Du kan 
læse mere om eux-forløb på side 18.

grundforløb
På grundforløbet er undervisningen en 
kombination af praktisk træning og teori. 

Det er her, du skal tage et traktorkøre-
kort, hvis du ikke har det i forvejen, tage 
malkebevis, førstehjælpsbevis mv.  
Der indgår også værkstedsøvelser og 
markarbejde i undervisningsforløbene.  
En del af tiden er du ude i skolens værk-
steder, i staldene og på markerne.
Alt sammen sigter det på at kvalificere
dig til at komme ud i din første praktik.
Praktikker skal foregå på godkendte
praktiksteder. Skolen og LandboUng-
doms Ungdomskonsulenter er behjæl-
pelige med at finde pladser.
Se mere på:
www.jobstafetten.dk 
www.jordbrugetsuddannelser.dk
www.landboungdom.dk 

Hovedforløb
Denne del af uddannelsen består af to 
eller flere praktikophold samt 1. og 2. 
hovedforløb på skolen. Under hovedfor-
løbet vælger du speciale. Der er gode 
muligheder for at tage en del af praktik-
ken i udlandet, hvis du ønsker det.
Når du har gennemført 1. hovedforløb 
og har haft en samlet uddannelsestid 
på mindst 24 måneder, kan du vælge 
at afslutte uddannelsen som landbrugs-
assistent.

merit
Hvis du fx har en anden uddannelse eller 
har haft relevant beskæftigelse, så du 
allerede opfylder en del af uddannelsens 
mål, kan du få afkortet landbrugsuddan-
nelsen. 
Hvis du allerede har gennemført stx, hhx, 
htx eller hf, kan du fx afkorte landbrugs-
uddannelsen med ca. 1 år. Spørg på 
skolen.

Undervisningen
Under uddannelsen til landmand lærer 
du om dyr, planter, maskiner, økonomi, 
naturpleje, økologi, miljø og meget mere. 
Indlæringen foregår på forskellige måder. 
Noget lærer du i praktikperioderne, 
hvor du arbejder som elev på forskellige 
gårde, og noget lærer du på skoleop-
holdene, hvor undervisningen veksler 
mellem teori og praktisk undervisning.

Krav til dig
Du skal først og fremmest have lyst til
at arbejde med dyrene og markerne, i
samspil med naturen og årstiderne. Et
godt helbred og en rimelig fysik skal der 
også til. Og så skal du være indstillet på 
at påtage dig det ansvar, det er at
arbejde med levende væsner.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal  
klare teorien i uddannelsen, kan der 
tilbydes hjælp i form af lektiehjælp, 
ekstra timer, computere med special-
programmer, bøger indlæst på CD-rom 
mv. Denne hjælp har gjort det muligt for 
mange at gennemføre uddannelsen med 
et godt resultat.

optagelse
Grundforløbet kan du starte på direkte 
efter 9. eller 10. klasse, hvis du har en 
uddannelsesplan og en uddannelses-
parathedsvurdering til eud. 
Når du har gennemført grundforløbet på 
tilfredsstillende vis, skal du i gang med 
hovedforløbet. I hovedforløbet skal du 
være elev på et eller flere godkendte 
praktiksteder. Her får du en praktisk 
oplæring, og du får løn for dit arbejde. 

3
3
3
3

Særligt om landbrugsuddannelsen
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adgangsveje
Der er to adgangsveje: Skolevejen og 
praktikvejen. Som allerede beskrevet 
kan du starte direkte på grundforløbet 
(skolevejen), men det er også muligt 
at starte i praktik hos en læremester 
(praktikvejen). Hvis du ikke har et godt 
kendskab til at arbejde i landbruget, bør 
du vælge skolevejen.

Inden du starter 
Du kan vælge uddannelsessted efter
hvilket speciale, du gerne vil arbejde
med, eller efter hvor i landet du bor. 
Uddannelsesstederne har forskellige  
faciliteter og tilbud. Inden du starter, er 
det derfor en god ide at tage ud og kigge 
på et par skoler for at se, hvilken der 
passer dig bedst.
 

Bo-muligheder
De fleste uddannelsessteder er også 
kostskoler eller har tilknyttet et skole-
hjem, hvor du kan bo under dine skole-
ophold. Om du har mulighed for at bo på 
skolen kan afhænge af, hvor lang trans-
porttid du har til dit uddannelses-sted. 
Prisen for at bo på skolen afhænger af, 
om du er under eller over 18 år, og om 
du har en uddannelsesaftale.  
Der kan være forskellige regler for  
erhvervsskoler og landbrugsskoler. 
Spørg uddannelsesstederne om bo-mu-
ligheder og priser, eller få din UU-vejleder 
til at hjælpe dig med at undersøge og 
afklare mulighederne for at bo på skolen.

Det er ikke en betingelse, at du bor på 
skolen, men ofte er det et ekstra plus for 
din uddannelse.
Der sker mange spændende ting uden 
for skoletiden – både fagligt og socialt. 
Hvad der tilbydes er lidt forskelligt fra 
skole til skole, men sport, værksted, 
ridning, udflugter og naturligvis en fest 
ind imellem står på programmet de fleste 
steder. 

Økonomi
Du får elevløn fra den dag, din uddan-
nelsesaftale træder i kraft, altså både i 
praktik- og skoleperioder. Begyndelses-
lønnen er ca. 10.600 kr. om måneden og 
slutlønnen er ca. 17.000 kr. i henhold til 
gældende elevoverenskomst. Du får ikke 
løn under grundforløbet, med mindre du 
har en uddannelsesaftale. Man kan søge 
SU til grundforløbet, hvis man er over 
18 år.

Videreuddannelse
Der er mulighed for at fortsætte med
Landbrugets Lederuddannelse: 
Uddannelsen til agrarøkonom, der tager 
3x20 uger med mulighed for afstigning 
til produktionsleder efter 20 uger eller til 
virksomhedsleder efter 2x20 uger.  
Desuden findes den 2-årige uddannelse 
til jordbrugsteknolog.
Disse uddannelser kvalificerer til arbejde 
inden for driftsledelse, egen virksomhed, 
salg, undervisning eller rådgivning. 

Uddannelsessteder

Morsø Landbrugsskole
www.dyrplanternatur.dk

Asmildkloster Landbrugsskole
www.asmildkloster.dk

Uddannelsescenter Holstebro 
Dyr, planter og natur, Lægaard
www.ucholstebro.dk

Agroskolen
www.agroskolen.dk

KALø økologiske Landbrugsskole
www.kalo.dk

Jordbrugets UddannelsesCenter 
Århus
www.ju.dk

Bygholm Landbrugsskole
www.bygholm.dk

hansenberg
www.hansenberg.dk

grindsted landbrugsskole
www.grindls.dk

landmand  
(trin 2) 
Starter på skole

landbrugsassistent  
(trin 1) 

Grundforløb 
5 mdr.

Praktik
13 mdr.

Praktik
15 mdr.

Praktik
15 mdr.

1. hovedforløb
7 mdr.

2. hovedforløb
8½ mdr.

Praktik
13 mdr.

Praktik
2 mdr.

1. hovedforløb 
4 mdr.

1. hovedforløb 
4 mdr.

Grundforløb 
5 mdr.

2. hovedforløb 
5 mdr.

2. hovedforløb 
5 mdr.

Praktik 
7½ mdr.

1. hovedforløb 
4 mdr.

landmand  
(trin 2) 
Starter i praktik

eux-landbrug

Praktik
5 mdr.

Grundforløb med gymnasiale fag
11 mdr.

Praktik 
8 mdr.

Praktik 
13 mdr.

Grundforløb 
5 mdr.

2 år

3 år og 5-11 mdr .

3 år og 5-11 mdr .

4 år og 1 mdr .Praktik
2 mdr.

lægaard
asmildkloster

morsø

agroskolen

Bygholm

jordbrugets udd .Center

kalø

hansenberg

grindsted landbrugsskole
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agroskolen

Vi uddanner fremtidens  
landmænd
Agroskolen er en landbrugsskole, der 
værner om de traditionelle værdier, men 
hvor vi i undervisningen tager udgangs-
punkt i teknologi, innovation og bære-
dygtighed. Det gør vi for at uddanne dig 
til en endnu bedre landmand. 
Innovation er en naturlig del af Agrosko-
len. I undervisningen arbejder vi med 
praksisnære idéer og metoder, som kan 
gøre dig til en mere innovativ landmand.
Bæredygtighed er vigtigt for landbruget 
og danner derfor hjørnestenene i vores 
undervisning. Teknologi spiller en vigtig 
rolle og vi arbejder med alt fra intelligente 
tavler til Lego Mindstorm. 
Skolens værdigrundlag bygger på kva-
litet, engagement og positiv indstilling. 
Det betyder bl.a., at vi stræber mod at 
give de bedste forudsætninger for vores 
elever på tværs af undervisningen og i 
praktikken.
 

landbruget har brug for  
netop dig! 
Har du en stor interesse for dyr, planter 
eller maskiner? Og brænder du så meget 

for landbrug, at du kunne se dig selv 
med en landbrugsuddannelse? Hvis ja, 
så er det netop dig landbruget venter på.  

et erhverv med praktikpladser 
•  På Agroskolen har vi et tæt samarbejde 

med en lang række mulige praktik-
værter.

•  Står du uden en uddannelsesaftale, er 
vi gerne behjælpelige med at finde en 
praktikplads til dig!

Vælg det grundforløb,  
der passer bedst til dig
Når du starter på landbrugsuddannel-
sens grundforløb, har du to muligheder. 
Du kan enten vælge at tage vores nor-
male 20-ugers grundforløb, eller du kan 
tage vores 40-ugers grundforløb med 
undervisning i fag på E-niveau, som fx 
engelsk og matematik. Grundforløbet 
med undervisning i fag på E-niveau er for 
dig, der af den ene eller anden årsag godt 
kunne bruge et længere grundforløb, hvor 
du bliver modnet både fagligt og socialt 
og dermed bliver fuldstændig klar til din 
videre færd i landbrugsuddannelsen.

en uddannelse med grobund 
•  Du kan som udgangspunkt vælge at 

uddanne dig til Landbrugsassistent, 
Landmand – Husdyr eller Landmand – 
Planter. 

•  Fælles for de tre uddannelser er, at 
de alle handler om dyr, planter og 
maskiner. 

•  Der veksles under uddannelsen mellem 
skoleophold og praktik. 

•  Med en landbrugsuddannelse vil du 
være godt rustet til et arbejdsliv med 
selvstændighed og ansvar. Men, det 
behøver ikke ende her…

gør karriere i landbrugets  
følgeerhverv
Som uddannet landmand kan du vælge 
at læse videre på lederuddannelsen som 
er inddelt i 3 moduler: Produktionsleder, 
Virksomhedsleder og Agrarøkonom. 
På lederuddannelsen tilegner du dig 
stærke og relevante kompetencer til et  
job som bl.a. landbrugsrådgiver i penge-
institutter og kreditforeninger, foderstof- 
eller maskinsælger eller som underviser  
i landbrugsrelaterede fag. 

Bliv en del af fællesskabet
Mange af skolens elever vælger at bo på 
Agroskolen. Det gør de, fordi de ønsker 
at være en del af de mange oplevelser, vi 
som kostskole byder på. Vi er placeret 5 
min. fra Herning og kalder os derfor for 
landbrugsskolen midt i byen. 

Hvis du vil vide mere
Du er altid velkommen til at kontakte 
Agroskolen på tlf. 9711 6053 eller på 
mail: agroskolen@agroskolen.dk 
På www.agroskolen.dk har du mulighed 
for at læse meget mere om Agroskolen 
og vores uddannelsestilbud. Her kan du 
endvidere tilmelde dig et skoleforløb via 
vores online tilmeldingsformular. 

god størrelse til dig
Agroskolen har en god størrelse, der ba-
lancerer høj faglighed med socialt samvær.
Det gør vores skole til det bedste sted at 
starte sin uddannelse som landmand.

Åbent hus
Lørdag den 11. januar 2014 kl. 11-15. 
Kom og se skolen og få et indblik i livet 
og hverdagen på Agroskolen.

agroskolen
hammerum hovedgade 7 · dk-7400 herning · tlf . 9711 6053 · www .agroskolen .dk

agroskolen tIlByder uddannelse tIl
Landbrugsassistent (grundforløb + 1. hovedforløb)
Landmand husdyr/landmand planter (grundforløb + 1. og 2. hovedforløb)

landBrugets lederuddannelser

Produktionsleder
Virksomhedsleder
Agrarøkonom

vI starter hold op
Grundforløb: August og januar
Grundforløb med fag på E-niveau (40 uger): August
1. hovedforløb: Februar  
2. hovedforløb: September  
Produktionsleder: Februar
Virksomhedsleder: September
Agrarøkonom: Februar

Klik ind på www.agroskolen og tjek de præcise datoer for opstart.
Her er det også muligt, at følge med i de aktiviteter der sker på skolen, 
se vores præsentationsvideoer og tilmelde sig skolens nyhedsbrev mm.



Drømmer du om at uddanne dig inden
for det grønne område, hvor der arbej-
des med natur, dyr, biologi, planter og 
maskiner, så er Uddannelsescenter 
Holstebro stedet for dig.

skolen
På skolen har du rig mulighed for at ar-
bejde med de praktiske sider af uddan-
nelserne inden for landbrug, gartneri og 
skovbrug, idet skolens stalde og værk-
steder netop er indrettet med henblik 
på, at elever skal deltage i de praktiske 
opgaver. 
Skolen råder over:
•  Nyindrettede undervisningsstalde til 

køer, heste og grise.
•  Smådyrsrum med præsentation af for-

skellige dyregrupper som fisk, pelsdyr, 
krybdyr m.v.

•  Veludrustede værksteder med bl.a. 
svejsekabiner.

•  Stort maskinhus med diverse land-
brugsmaskiner.

•  Væksthus og planteskole med en bred 
produktion af blomster, planter, buske 
og træer.

•  Skovværksted med forskelligt skov-
udstyr.

• Moderne og gode IT faciliteter.
• Godt køkken.
•  Skolehjem med pæne værelser og 

torsdagscafé.
•  Rare omgivelser.

På skolen er der således en fin mulighed 
for at veksle mellem teori og praksis, så 
du kan få et spændende og udbytterigt 
uddannelsesforløb.

Undervisningen
Der lægges vægt på helhed og kvalitet
i undervisningen, og lærerne arbejder
tæt sammen om at give dig en uddan-
nelse, der svarer til netop dine behov
og ønsker. Undervisningen foregår dels
i almindelige klasselokaler, dels i skolens 
stalde, væksthus og værksteder,
dels på skolens egne jorde og dels ved
besøg på forskellige arbejdspladser.
En stor del af undervisningen foregår
som projektarbejde, hvor eleverne selv
er med til at tilrettelægge det, der skal
foregå. Derfor er skolens elever både
engagerede og motiverede for at lære,
og det smitter af på et godt studiemiljø.
Skolen ligger i udkanten af Holstebro,
og både undervisningslokaler, stalde,
væksthus og værksteder er samlet ét
sted. Derudover er der køkken og kan-
tine og mulighed for at bo på skolen.

På UCH kan du påbegynde ud-
dannelserne til
• Landmand
• Jordbrugsmaskinfører*
• Dyrepasser*
• Væksthusgartner*
• Produktionsgartner*

• Anlægsgartner*
•  Skov- og naturtekniker*

*  Lægaard udbyder første del af uddannelsen, 
mens de sidste dele skal tages på hhv. Beder 
Gartnerskole og Skovskolen i Nøddebo.

Uddannelserne veksler mellem skole og
praktik, og du kommer således allerede
tidligt tæt på et ”virkeligt” arbejde. Med
en uddannelsesaftale er du sikret løn
under uddannelse.
Har du rejselyst er der også gode mulig-
heder for at komme til udlandet i forbin-
delse med din uddannelse indenfor det 
grønne område. Skolen har samarbejde 
med skoler i flere andre lande, og der 
er fin mulighed for at komme i praktik i 
udlandet.
Indenfor det grønne område er der
mange spændende jobs at vælge 
imellem, og det er let at finde en god 
praktikplads. Skolens studievejledning 
hjælper dig godt på vej og kan give svar 
på de fleste af de spørgsmål, der dukker 
op undervejs i din uddannelse.

Hvis du vil vide mere
Der holdes informationsmøde onsdag 
den 22. januar 2014 kl. 19 i Auditoriet, 
Døesvej 70, hvor der gives generel infor-
mation om uddannelsesmulighederne.
Kontakt studievejledningen på tlf.
99 122 602 eller se på hjemmesiden
www.ucholstebro.dk.

Åbent Hus
Lørdag den 1. februar 2014 kl. 10-13.

grundforløB
Dyr, planter og natur

hovedforløB
Landmand
Jordbrugsassistent
 Jordbrugsmaskinfører

Uddannelsescenter Holstebro
skivevej 112 · 7500 holstebro · tlf . 99 122 600 · www .ucholstebro .dk

agroskolen
hammerum hovedgade 7 · dk-7400 herning · tlf . 9711 6053 · www .agroskolen .dk

uddannelsescenter holstebro 
dyr, planter og natur, lægaard
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grindsted landbrugsskole

Det er os, der uddanner fremtidens 
landmænd og naturforvaltere. Vores ken-
detegn er et stærkt fagligt miljø, et godt 
kammeratskab og godt sammenhold 
-  her er kort sagt rart at være.

Hvad tilbyder vi?
På Grindsted har vi alle landbrugsud-
dannelsens moduler, så du har gode 
muligheder for at finde ud af, om det er 
den vej, du vil. Og vi har en skole mere 
på adressen; nemlig TronsøSkolen, hvor 
der er elever fra hele landet, der tager 10. 
klasse med hest, ræs eller gastronomi, 
så der er masser af kammerater.

skolen
Vi ligger i udkanten af Grindsted, og her 
er dejlig grønt og lyst.

Vi har samarbejde med rigtig mange af 
egnens landmænd om at give dig det 
bedste praktiske input i din uddannelse.

Vi har 20 lærere, der kappes om at give 
dig en god undervisning. Og du får ikke 
lov at sove i timerne  -  der skal bestilles 
noget, både i klassen og udenfor. Vi har 
høje ambitioner på dine vegne.
Vi har gode og lyse klasser, og der er 
trådløst internet overalt på skolen. Vores 
værksteder og biologilokaler er store og 
moderne.
Vores værelser er 2-mands, dog med 
enkeltmandsværelser til de ældre elever.
De fleste af vores elever bor på skolen.
Og vi spiser godt!

Fritiden
Der er masser af muligheder i fritiden, 
både i Grindsted by og på selve skolen. I 
Grindsted er der svømmehal, bowlinghal, 
biograf, bibliotek og meget mere. På 
skolen har vi blandt andet motorklub, 
fitnessklub, idrætshal, udendørs sports-
baner, billard og andet, du kan koble af 
med.
Hvis du gerne vil have en hest med, er 
der også mulighed for det. Vores ridehal 
har konkurrencemål; staldene er mod-
erne, og der er udendørs baner til både 
spring og dressur.
Skolen er en del af ”Campus Grindsted”; 
som er et samarbejde mellem uddan-
nelsesinstitutionerne i byen, der skal sikre 
et godt studie- og fritidsmiljø.

Internationalisering
Vi har også udenlandske studerende på 
skolen. Du møder elever fra andre kul-
turer og bliver klar til at samarbejde med 
dem ude i landbruget.
På de fleste af vores uddannelser er der 
en udlandstur undervejs i kurset.

studievejledning og 
praktikpladser
Vi hjælper dig både før, under og efter 
kurset, så du kan få det bedst mulige 
match af dine kvalifikationer og din 
uddannelse. Vi informerer dig om dine 
muligheder for godkendte praktikpladser 
med AER, der giver dig løn under uddan-
nelsen, og om SU.

Hvis du vil vide mere
Du er altid velkommen til at ringe til os  
og få en aftale om at se skolen.

Åbent Hus
Lørdag den 25. januar 2014.
Vi håber du benytter lejligheden til at 
besøge os.

Infomøder
Følg med på hjemmesiden og tilmeld  
dig sms.

vI tIlByder dIg opstart
10. klasse med landbrug* August
Grundforløb dyr, natur, planter August og januar
Grundforløb med 10. klasse August og januar
1. Hovedforløb, Landbrugsassistent Februar
2. Hovedforløb, Landmand med speciale husdyr eller planter September

*) I samarbejde med TronsøSkolen

lederuddannelse opstart
Produktionsleder Februar
Virksomhedsleder September
Agrarøkonom Februar

grindsted landbrugsskole
tronsø parkvej 40 · 7200 grindsted · tlf . 7532 0722 · www .grindls .dk

Grindsted
LandbruGsskoLe
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Erhvervsfiskeriets Grunduddannelse er 
den faglige uddannelse til fisker.
Uddannelsen, sætter dig i stand til at 
begå dig på havet under alle forhold.  
Du lærer forskellige fisketeknikker, om 
fiskeriregulering og fiskeredskaber, 
motorer og sikkerhed, og du kan få ret-
tigheder til at føre visse fiskefartøjer. 

at være fisker
Før rejsen består en fiskers arbejds-
opgaver i at klargøre kutter og fangst-
redskaber til fiskeri.
På havet skal der fires grejer ud, slæbes 
og hives grej ind. Når fangsten er kom-
met ombord, skal den sorteres, renses 
og nedkøles. Når kutteren kommer i 
havn, skal fangsten landes.
Herefter skal fangstredskaber og kutter 
rengøres, efterses og gøres klar til næste 
tur på havet.

at starte på uddannelsen  
til erhvervsfisker
Uddannelsen til erhvervsfisker varer  
2 år. For at starte på uddannelsen skal 
du have 9 års skolegang og være fyldt 
16 år. Du skal have et godt helbred, og 
du skal desuden have gennemgået et 

3-ugers obligatorisk sikkerhedskursus.
Sikkerhedskurset gennemføres på  
Fiskeriskolen. 

sikkerhedskurset
På sikkerhedskurset bliver du undervist 
i arbejds- og søsikkerhed, brug af red- 
ningsudstyr, brandbekæmpelse, fiskeri-
metoder og lovgivning inden for erhvervs-
fiskeri. 
Er du under 18 år, er kursus og ophold 
gratis. Er du mellem 18-20 år og har 
du ingen indtægt (offentlig forsørgelse), 
koster kurset 485 kr. pr. uge inkl. kost 
og logi.

Uddannelsen
Når du har gennemgået sikkerhedskur-
set, kan du indgå en uddannelseskon-
trakt med Danmarks Fiskeriforening.
Uddannelsen er en vekseluddannelse 
og består af 3 praktikperioder på hver 
ca. 6 måneder samt to skoleperioder på 
Fiskeriskolen på hver 11 uger.
Uddannelsen starter med et praktik-
ophold (ca. 6 måneder) og derefter et 
skoleophold på 11 uger.
Under skoleopholdene får du lejlighed til 
at erhverve en række vigtige certifikater, 

faglært fisker
Efter de tre ugers søsikkerheds-
kursus starter uddannelsen med 
6 måneders praktik.

                            Elevløn                                    2 år i alt

Skole
11 uger

Skole
11 uger

Praktik
6 mdr.

Praktik
6 mdr.

Praktik
6 mdr.

K
ursus

uddannelsen til erhvervsfisker
du får brug for, hvis du senere vil have ret 
til at føre dit eget skib eller uddanne dig 
til fiskeskipper.
Du lærer også at vedligeholde fiskered-
skaber, hvordan EU og Folketinget regu-
lerer fiskeriet, hvordan fiskeren styrer 
fiskeskibets økonomi m.v.
Når uddannelsen er afsluttet, får du Det 
Blå Bevis, der er fiskeriets svendebrev. 
Det giver dig adgang til økonomisk 
støtte til at starte som selvstændig fisker, 
adgang til fiskerettigheder, og hvis du har 
bestået prøverne undervejs i uddannel-
sen også ret til at føre visse fartøjer.

Praktikplads
Danmarks Fiskeriforening garanterer, at 
der er en praktikplads til dig, hvis det er 
muligt, og hvis skolen finder dig egnet.
Du får løn under uddannelsen. Lønnen 
består af en fast løn (også under skole-
ophold) samt en procentsats af udbyttet 
ved fiskeriet, når du er i praktik. Den 
faste månedsløn er i 2013 ca. 12.500 
kr. Procentsatsen varierer i forhold til de 
forskellige fartøjer og fiskeriformer.
I praktikperioderne skal du gerne deltage 
i tre forskellige former for fiskeri og i  
øvrigt deltage i alle opgaver og arbejds-
gange ombord.



43

Uddannelsen som fiskehandler er en  
ny og spændende individuelt tilrettelagt 
erhvervsuddannelse, der er udviklet 
specielt til dig, der ønsker at arbejde 
med fisk og skaldyr på mange måder og 
niveauer. 
Du vil med uddannelsen som fiske-
handler få en grundig viden om fisk og 
skaldyr. Håndværket er både knyttet til 
detailhandel, fiskeri og opdræt. Endvi-
dere er forarbejdning, præsentation og 
tilberedning af specialiteter en væsentlig 
del af en fiskehandlers arbejde.

om uddannelsen
Uddannelsen giver dig et indgående 
varekendskab til fisk og skaldyr herunder 
fiskearter, fiskeri- og opdrætsmetoder 
samt køb og salg af fisk og skaldyr.
Du bliver godt rustet til at rådgive kunder 
om indkøb af fisk. Du kan ligeledes indgå 
i dialog med kunden om tilberednings-
metoder, menusammensætninger og 
opbygning af måltider primært baseret 
på fisk og skaldyr. 
Du lærer om grundtilberedningsmeto-
derne, og du kan bruge dem, når du 
marinerer, graver eller røger fisk. Du lærer 
ligeledes at fremstille sushi, sund fastfood 
samt forskellige færdigretter af fisk og 
skaldyr. Du lærer om udskæringsmetoder 
og beregning af udbytteprocent i forhold 
til fiskeart og fileteringsteknik. Du får en 
masse viden om sporbarhed, mærkning 
og certificering samt fremtidig udvikling 
indenfor innovation og iværksætteri i 
branchen. 

Flere måder at begynde på 
Fiskehandleruddannelsen hører under 
indgangen ”Mad til mennesker”, der har 
flere beslægtede uddannelser under sig. 
Du kan begynde uddannelsen på tre 
forskellige måder:
• Du kan begynde med grundforløbet
•  Du kan begynde i praktik, hvis du har 

en praktikaftale med en arbejdsgiver.
•  Du kan tage uddannelsen via ny 

mesterlære, hvor du det første år bliver 
oplært hos en mester. 

Uddannelsen der er opdelt i et grundfor-
løb og et hovedforløb, tager minimum 3 
år. Du afslutter fiskehandleruddannelsen 
med en svendeprøve.

Uddannelsessteder 
Hele hovedforløbet udbydes af Fiskeri-
skolen i Thyborøn. Hele eller dele af 
grundforløbet kan også tages på de 
skoler, der udbyder ”Mad til mennesker”. 

Praktik
I praktiktiden bliver du oplært i de for-
skellige arbejdsfunktioner, der hører 
til uddannelsen. Du skal selv finde en 
praktikplads og indgå en skriftlig uddan-
nelsesaftale med praktikstedet. Det kan 
være vanskeligt, men du kan få hjælp 
af skolen. Der er ikke mulighed for at 
komme i skolepraktik på denne uddan-
nelse. Du kan få oplysninger om praktik-
pladssituationen ved at kontakte skolen. 
Her kan du også indhente oplysninger 
om hvilke virksomheder, der er godkendt 
til at ansætte elever, og hvilke der har 
opslået ledige praktikpladser. 

Økonomi
Uddannelsen er gratis. Du får elevløn 
fra den dag, din uddannelsesaftale 
træder i kraft, altså både i praktik- og 
skoleperioderne. Begyndelseslønnen er 
ca. 10.500 kr. om måneden, slutløn ca. 
13.500 kr. Begynder du uddannelsen 
med skoleophold, får du ikke løn i den 
første skoleperiode, med mindre du har 
en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, 
hvis du er over 18 år. Du kan på visse 
betingelser få tilskud til dækning af dine 
transportudgifter. Er du over 25 år kan 
der være andre økonomiske muligheder. 

Fremtidsmuligheder
Uddannelsen er ny. Fisk og vildt forhand-
les traditionelt fra specialforretninger og 
fiskebiler, men også supermarkeder viser 
stigende interesse for dette område. 
Fastfood som sushi og færdigretter til 
den travle forbruger er et marked i vækst 
og med gode indtjeningsmuligheder. 
Endelig har forbrugernes fokus på sunde 
nordiske fødevare banet vejen for store 
uudnyttede potentialer i erhvervet. 

Få mere at vide 
Du kan få mere at vide på hjemmesiden 
www.fiskeriskolen.dk.
Du kan også ringe til skolens konsulent 
på området, tlf. 3010 6593.

uddannelsen til fiskehandler
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fiskeriskolen

Fiskeriskolen
ærøvej 9 · 7680 thyborøn · tlf . 9691 9230 · www .fiskeriskolen .dk

skolehjem
På Fiskeriskolen har vi et skolemiljø, der 
bidrager til, at du får et godt skoleophold 
og et stort udbytte af undervisningen.
Vi tror på, at du lærer bedst og mest, når 
du trives og har det godt. Derfor et det 
vigtigt, at vi møder hinanden med respekt 
og forståelse – elever såvel som kursister. 
Du er derfor også ansvarlig for at tage 
hensyn til de andre - samt at elever og 
kursister har forskellige ønsker, behov og 
regler under opholdet.

På skolen bor og undervises både unge 
under 25 år og voksne. 
Skolehjemmet er derfor opdelt i en afde-
ling for elever og en afdeling for kursister 
på efteruddannelse. Afdelingerne har 
hver deres opholdsstue.

Der er vagt på skolehjemmet og i fritiden 
har du mulighed for at deltage i flere for-

skellige aktiviteter. Vi har også en oldfrue 
på skolen, som du altid kan kontakte, 
hvis du får brug for hjælp til medicin, 
lægebesøg m.m.

Fiskeriskolens kantine sørger for alt  
daglig kost til både elever og kursister.
Der serveres morgenmad, kaffe om 
formiddagen, frokost, aftensmad og 
aftenskaffe til vore elever og kursister.

Undervisning
Fiskeriskolen råder over lokaler, udstyr 
og undervisningsskibet Athene. Alt har 
en høj kvalitet og er indrettet, så du får 
mest ud af undervisningen og opholdet 
på skolen.

Undervisningen skal være spændende 
og udfordrende for dig. Derfor lægger 
lærerne meget vægt på, at undervisnin-
gen hele tiden skifter mellem teori og 
praksis – og det du lærer skal du med 
det samme kunne bruge i din praktik og 
senere i dit job. 
Du har også et ansvar for en god under-
visning, så vi forventer, at du møder frisk 
og forberedt op til undervisningen.

Kompetencecenter
Vi tilbyder alle former for uddannelse 
og kurser til fiskerierhvervet og øvrige 
ansatte i de blå erhverv. Det gælder 
grunduddannelser, efteruddannelser, 
kurser samt rådgivning til både ansatte 
og ejere i erhvervet. Kompetencecen-

teret tilbyder målrettede, tværfaglige og 
kompetencegivende uddannelser, der 
ruster fiskerierhvervet og øvrige ansatte 
bedst muligt til fremtidens udfordringer. 
Derudover udbyder vi efteruddannelse 
indenfor andre relevante fagområder, 
bl.a. ledelse, økonomi, sprog og IT. 

Kompetencecenteret har fiskerierhvervet, 
havne og fiskeauktioner som nære 
samarbejdspartnere. Vi bidrager aktivt til 
udviklingen af miljøerne i de blå erhverv 
ved at indsamle, formidle og videregive 
nye viden. 
Kompetencecenteret holder til i moderne 
og veludstyrede lokaler, som gør det 
særdeles attraktivt til afholdelse af ar-
rangementer af forskellig art. Vi kan bl.a. 
tilbyde forplejning, overnatning og gode 
undervisningslokaler og medvirke ved 
den praktiske planlægning og afvikling af 
arrangementet.

Vi kan desuden planlægge og afholde 
kompetenceudvikling og arrangementer 
ude i landet, så du lokalt kan få præcis 
det kursus eller arrangement, du ønsker.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, kan du altid ringe til 
skolens uddannelseskonsulent på
 tlf. 9691 2664 og 9691 2663.
Du er også altid velkommen til at ringe til 
skolen og aftale tid til en rundvisning.

skolen udByder  

Sikkerhedskurset
Grunduddannelsen til erhvervsfisker (skoleforløb 1 + 2)
Fiskehandleruddannelsen
Efteruddannelseskurser for erhvervsfiskere




