
For dig, der vil have hele pakken!

SKOLEFORLØB 

• Placering: Undervisningen fordeles mellem  
 Erhvervsskolerne i Aars (HTX) og Nordjyllands  
 Landbrugsskole. 
• Bolig: Der er mulighed for at bo på Nordjyllands   
 Landbrugsskole i skønne omgivelser med mulighed  
	 for	et	aktivt	socialt	liv.	
• Økonomi: På grundforløbet kan der søges om SU,   
	 hvis	du	ikke	har	en	uddannelsesaftale	og	er	over	18	
 år gammel. 
• Uddannelsesaftale:	Har	du	en	uddannelsesaftele	får		
 du løn under skoleopholdet. Den resterende  
	 uddannelsestid	er	lønnet.	Derfor	skal	du	have	en	 
	 uddannelsesaftale.	

Godt at vide: 

EUX Landmand

28 og 23 uger
2. praktik og 2. hovedforløb

4. skoleår
40 uger

1. hovedforløb 
3. skoleår

58 uger
1. praktik

2. skoleår
40 uger

G
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C-niveau	plus	et	løft	af	niveau	i	ét	fag.	



Drømmer du om en spændende 
fremtid	indenfor	landbrugserhver-
vet, eller videreuddannelse indenfor 
det naturvidenskabelige område?  
Er	du	nysgerrig,	ambitiøs	og	brænder	
for naturvidenskab?  
Så kan du få det bedste fra to  
verdener med en EUX Landmand på 
Nordjyllands Landbrugsskole.  

Nordjyllands Landbrugsskole
Halkærvej 3, 9240 Nibe
Tlf.:	98	35	18	00
Mail: njylls@njylls.dk

Administrationens telefontider
Mandag	-	torsdag:		 8:00	-	16:00
Fredag:	 	 	 8:00	-	13:00

Find os online
www.facebook.com/nordjyllandslandbrugsskole 
wwwnjylls.dk 

Stærkt samarbejde mellem to skoleformer.
Uddannelsen	 kombinerer	 det	 bedste	 fra	 to	 verdener.	 Få	 det	 
landbrugsfaglige på Nordjyllands Landbrugsskole og 
de gymnasiale fag på Erhvervsskolerne i Aars, HTX-af-
delingen.	 Begge	 skoler	 lægger	 vægt	 på,	 at	 der	 både 
er	 tid	 og	 plads	 til	 dig	 som	 individ	 og	 tæt	 kontakt	 mel-
lem dine lærere og dig. Du kan bo på Nordjyllands Land-
brugsskole	 og	 dermed	 få	 et	 skoleforløb	 med	 stærkt	 socialt	 
fællesskab	og	en	masse	sjove	oplevelser	i	fritiden.		

De gymnasiale fag
På HTX  i  Aars er der aldrig kedeligt og støvet, for der afprøves 
og testes teorier klasseværelset på ekskursioner og i laborato-
rierne. På EUX er du aldrig alene, for vi arbejder i elevteams, 
og	sammen	med	dine	teamkammerater	kommer	du	til	at	 løse	
mange spændende projektopgaver, med hjælp fra de nyeste 
teknologi-	og	it-faciliteter,	som	stilles	til	rådighed.	

Landmandsfagene 
Med EUX får du en uddannelse inden for landbruget, der  
spænder	bredt,	og	samtidig	får	du	på	hovedforløbet	mulighed	
for	at	specialisere	dig	indenfor	husdyr-	eller	planteproduktion.	
På hovedforløbet er der også mulighed for at deltage i en spæn-
dende	studietur	til	et	europæisk	land	eller	USA.	

Afveksling mellem skole, praktik og studieture
Uddannelsen	 veksler	 mellem	 skoleophold	 og	 praktik.	 I	 det	
længste	 praktikforløb	 har	 du	 i	 samarbejde	 med	 din	 ar-
bejdsgiver,	 mulighed	 for	 at	 placere	 en	 del	 af	 praktikken	 i	 
udlandet.	Et	praktikophold	 i	udlandet	vil	give	dig	en	oplevelse	
for	livet,	sproglig	udfordring	og	sætte	gang	i	mange	nye	tanker	
hos dig.  

Mulighed for videreuddannelse
På 4 år får du bevis som faglært Landmand kombineret med en 
række relevante gymnasiale fag. Det giver dig mulighed for, at 
tage	 en	 videregående	uddannelse.	 Kombinationen	 af	 teori	 og	
praksis giver dig et godt grundlag for en naturvidenskabelig 
uddannelse	 som	 f.eks.	 Agrobiolog,	 Dyrlæge	 eller	 Biolog.	 Ud-
dannelsen	giver	også	adgang	til	Landbrugets	Lederuddannelser		
-	uddannelser	for	dig,	der	vil	have	en	karriere	som	driftsleder,		
selvstændig landmand eller et job i andre landbrugsrelaterede 
brancher.	

EUX LANDMAND

KONTAKT


