LANDMAND

At være landmand

er et alsidigt erhverv, der varierer meget med årstiderne.

Uddannelsens trin/specialer ekskl. grundforløb
■ Landbrugsassistent: 1 år 4 mdr. - 1 år 7 mdr.
■ Husdyr: 4 år 3 mdr. - 4 år 9 mdr.
■ Planter: 4 år 3 mdr. - 4 år 9 mdr.
■ Jordbrugsmaskinfører: 4 år 3 mdr. - 4 år 9 mdr.

Planter: Produktion af korn, raps, græsfrø og sukkerroer m.fl. Dit
arbejde foregår mest ved hjælp af maskiner, som du vedligeholder
og reparerer. Markarbejdet varierer meget i årets løb, og du vil ind
imellem opleve meget lange arbejdsdage.
Husdyr: Du starter tidligt om morgenen med fodring og pasning af
dyrene. Staldarbejdet er mekaniseret, og det hårde fysiske arbejde
klares for det meste af maskiner.

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads; men CELF’s Praktikcenter hjælper dig med at finde den rette praktikplads. Du er altid
velkommen til at kontakte praktikpladskonsulent Nina Weesgaard,
61 632 879, nid@celf.dk. Du finder også Praktikcentret på facebook.

Kan jeg læse videre?

Ja det kan du. Du kan bl.a. videreuddanne dig til Jordbrugsteknolog eller tage Landbrugets lederuddannelse. Med en EUX har du
endnu flere muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Kontakt en elevvejleder på tlf. 54 888 999.
Eller læs mere på www.celfeud.dk.

Tilmelding på www.optagelse.dk

Krav til dig

Du skal kunne trives med at arbejde alene og have sans for den
administrative del af jobbet.

Ind på uddannelsen

Du kan starte 2 gange om året i august og i januar måned.
Du kan starte på uddannelsen i Nykøbing F.
Adgangskrav
Du skal have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele
Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan
optages på CELF. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal
du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Direkte fra
9. og 10. klasse (+ 1 år)

Under 25 år

Grundforløbets 1. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen
Grundforløbets 2. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen, GRUNDFORLØBSPRØVE
Praktikpladsaftale med en virksomhed
Hovedforløbet består af praktik- og skoleophold
Grundfagseksamen, SVENDEPRØVE
Uddannelsernes længde ialt: 2 år og 4 mdr. - 5 år og 11. mdr.
Overgangskrav til hovedforløbet
Der er også overgangskrav, når du skal videre på uddannelsens
hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:
■ Naturfag på F-niveau

Praktikplads

■ Biologi på F-niveau

Læs mere om uddannelsens fag på www.ug.dk.

Direkte fra 9. og 10. klasse: Her skal du vælge hovedområdet:
FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE
Se på www.celfeud.dk, hvilke fagretninger du kan vælge imellem.
Under 25 år:
Her skal du vælge landbrugsuddannelsen.

Mød Nikolaj
Landmand - Nikolaj Lise, 19 år fra Nysted

”

”Jeg har altid vidst, at jeg ville være landmand – at være landmand
er en livsstil.”
”Jeg er et udemenneske. Som landmand sidder du ikke bare i en
stor maskine. Du får også masser af frisk luft, og et selvstændigt
arbejde med stort ansvar. Som landmand kommer man til at arbejde med sig selv, når man skal stå på egne ben og selv løse
opgaverne. Du lærer virkelig dig selv at kende”.
Nikolaj er færdig med hovedeforløb 1 og er nu i praktik hos Brædder I/S - et stort brug på 900 hektar plus svinebrug, der ligger på
Østlolland. Nikolaj kan bedst lide at arbejde i marken og har hjulpet
til lige siden, han var helt lille.
Den helt store drøm er at få sit eget brug, men Nikolaj ved godt,
at det ikke bliver let. På skolesiden skal man følge godt med i undervisningen, så man kan læse videre til produktionsleder, virksomhedsleder og agrarøkonom (Landbrugets lederuddannelse).
Og meget gerne på CELF. Nikolaj er fuldt ud tilfreds med lærerne,
han synes de er rigtig fine, og er gode til at hjælpe alle elever – de
kan se en fremtid i alle.
Skolens faciliteter er perfekte. På værkstedet lærer man at reparere alle former for maskiner, så undervisningen er ikke kun boglig.
Når Nikolaj ser fremad ligger en rejse til Australien for at arbejde på
en større bedrift og opleve en anden arbejdskultur i kortene. Men
først og fremmest er der drømmen om at få sit helt eget.”

EUX

Du har også mulighed for at gennemføre landmandsuddannelsen som EUX, hvilket vil sige, at du opnår gymnasialt niveau,
mens du gennemfører uddannelsen. EUX-landmand varer i alt 4
år - 4 år 3 mdr. inkl. grundforløbet, og du må regne med at skulle
bruge ekstra tid på at forberede dig til undervisningen.
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Overgangskrav til EUX: Dansk C, Engelsk C,
Samfundsfag C, Matematik C, Kemi C, Biologi C.
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