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Agroskolen har ansøgt om godkendelse til etablering af et GF1 og GF2 for landbrugsuddannelsen i 

Lemvig, hvor udbuddet placeres sammen med Lemvig Gymnasium. Agroskolen har sendt oriente-

ringsbrev til Landbrugsuddannelsesudvalget og høringsbrev til Asmildkloster- Grindsted- og Morsø 

Landbrugsskole.  

 

Udvalget ser ikke umiddelbart et behov for yderligere udbud af landbrugsuddannelsens grundforløb 

på ny lokalitet. Der er behov for at rekruttere flere elever til landbrugsuddannelsen, men det bør ske 

på de skoler som i dag har godkendelsen til at udbyde grundforløbet. Udvalget besluttede, at udval-

get sender høringssvar til Agroskolen.  

 

 

Opfølgning fra møde den 11.februar 2021  

- Ministeriet har fortsat planer om at afholde workshop omkring mere brugbare beskrivelser af 

praktikmål 

- Sekretariatet har sendt mail til ca. 150 praktikvirksomheder, hvis godkendelse udløber 2. halvår 

2021.  

- Der er på Dalum og Gråsten Landbrugsskole gennemført 2 nye undersøgelser af elevernes prak-

tikforløb – resultatet fremlægges på næste møde i udvalget. 

- Sekretariatet har afsluttet forsøg med nyt beskrivelsessystem for kompetencemål for grundfor-

løbet og prøvereglerne i bekendtgørelsen. Ministeriet arbejder videre med resultatet.  

 

Trepartsaftale, landbrugsuddannelsen 

Udvalget bifaldt fremlagt foreløbig plan for aktiviteter relateret til landbrugsuddannelsen. Nogle af 

aktiviteterne forventes at kunne gennemføres på tværs af de grønne uddannelser.  

 

En overordnet plan for anvendelsen af midlerne, herunder fordeling på aktiviteter og uddannelser 

vil blive forelagt Jordbrugets Uddannelser på et møde den 29. april 2021.  

 

Udvalget går herefter hurtigst muligt i dialog med skolerne omkring de planlagte aktiviteter.  

 

Skolerne anmodes om tilbagemelding på, hvilke at de foreslåede aktiviteter de enkelte skoler vil 

prioritere og hvilke de ønsker at deltage i – i samarbejde med udvalgene, andre skoler m.fl.  

 

Skolerne anmodes samtidig om at komme med supplerende forslag til aktiviteter, som kan styrke 

det lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet i uddannelserne.  

 

Skolerne anmodes også om, inden for de af udvalgene og skolen foreslåede aktiviteter, at komme 

med konkrete forslag til tiltag evt. rettet mod bestemte elevgrupper, praktikvirksomheder, geogra-

fisk område, samarbejdsrelationer m.m.  

 



Efter dialog med skolerne vil udvalget fastsætte endelig plan for aktiviteter og fordeling af midlerne 

mellem udvalg, skoler og uddannelser, herunder hvilke aktiviteter samt specifikke mål for indsatsen 

som skal fortsætte i en treårig indsats.  

 

Skolerepræsentanterne opfordrede til, at midlerne ikke alene anvendes i forhold til antal årselever 

på de enkelte skoler, men til en fælles indsat og mål, der involverer samtlige skoler- men gerne en 

differentieret indsats der sikrer at midlerne anvendes, hvor de gør mest gavn. Indsatsen skal først og 

fremmest have fokus på kvalitetssikring af praktikuddannelsen, det er her de fleste elever falder fra.  

 

Skolerne foreslog at en del af midlerne bl.a. anvendes til udvikling af praktikplads-app i samarbejde 

med Dalum Landbrugsskole. Der bør iværksættes en grundig informationsindsats overfor arbejds-

giverne, hvor der informeres om målet - indgåelse af uddannelsesaftaler efter 15 uger i grundforlø-

bet.  

 

Skolerne forslog endvidere, at udvalget indkalder samtlige skoler, studievejledere m.fl. til en brain-

storming omkring anvendelse af midlerne. Det er vigtigt at initiativerne forankres lokalt. 

 

Aktiviteterne kan koordineres og suppleres med de aktiviteter Danske Landbrugsskoler iværksætter 

med midlerne fra LIK-fonden.  

 

Bæredygtighed og økologi i landbrugsuddannelsen 

Udvalget godkendte fremlagt oplæg til undersøgelse med følgende 3 initiativer: 

 

1. Indledende møder med udvalgte skoler om hvordan undervisningen i bæredygtighed, økologi 

m.m. foregår på skolen herunder, hvordan eleverne oplever undervisningen. Samtidig drøftes 

potentialet for en styrket profilering af bæredygtighed og økologi i uddannelsen.  

Der er aftalt møde med ZBC Jernbjerggård, Kalø Landbrugsskole, Asmildkloster Landbrugs-

skole og Gråsten Landbrugsskole.  

2. På baggrund af den indhentede viden fra de fire skoler gennemføres en workshop økologi i 

landbrugsuddannelsen. Workshoppen skal bl.a. indhente synspunkter fra deltagerne om, hvor-

dan vi bedst styrker undervisningen i økologi på landbrugsuddannelsen. 

Workshoppens deltagere vil være interessenter på området herunder repræsentanter fra det fag-

lige udvalg, landbrugsskolerne, lærere og elever, L&F’s økologisektion, Økologisk Landsfor-

ening m.fl.  

3. Samarbejde med Tænketanken Frej om bæredygtighed på landbrugsuddannelsen. Frej har til-

budt at afholde workshops i samarbejde med det faglige udvalg med fokus på f.eks. input til den 

konkrete undervisning om bæredygtighed.  

Frej har modtaget en bevilling fra PlanDanmark til et projekt omkring bæredygtighed på land-

brugsuddannelsen. I den forbindelse ønsker tænketanken at udvikle en række workshops i sam-

arbejde med det faglige udvalg og landbrugsskolerne, der kan hjælpe udvalget med at styrke 

bæredygtighed i uddannelsen. L&F’s økologisektion m.fl. kan også tænkes ind i denne aktivitet. 

 

Udvalget gjorde opmærksom på, at 4 indledende møder med 4 skoler ikke vil give et fyldestgørende 

billede af om skoleledere, undervisere, elever og arbejdsgivere generelt er tilfredse med nuværende 



indhold i uddannelsen og undervisningen eller om der er behov for ændringer i uddannelsen – ind-

hold, struktur, sammensætning af fag, nyt økologisk speciale m.m. 

 

De 4 indledende møder med de 4 skoler skal derfor betragtes som første step og at der vil være be-

hov for yderligere undersøgelser – enten ved flere møder med øvrige skoler eller i forbindelse med 

de plantelagte workshops m.m.  
 

Kalø Landbrugsskole har oplyst, at en væsentlig årsag til ønsket om at kunne udbyde et økologisk 

speciale er mulighederne for at markedsføre landbrugsuddannelsen som ”økologisk” og dermed 

overfor potentielle elever signalere, at undervisningen på Kalø tager udgangspunkt i økologiske 

principper. Kalø ønsker samtidig at dette kan fremgå af uddannelsesbeviset. Kalø Landbrugsskole 

har fra ministeriet fået den opfattelse, at de ikke må markedsføre landbrugsuddannelsen som ”øko-

logisk” med den aktuelle titel og de eksisterende specialer.  

 

I forbindelse med den nye trepartsaftale planlægger udvalget for landbrugsuddannelsen igangsat 

aktiviteter der øger søgningen til landbrugsuddannelsen. Initiativerne vil bl.a. omfatte markedsfø-

ring af landbrugsuddannelsen som en uddannelse, hvor der er fokus på bæredygtighed og økologi.  

 

Sekretariatet har derfor fremsendt en forespørgsel til ministeriet med anmodning om at få præcise-

ret, hvilke regler der gælder for markedsføring af landbrugsuddannelsen som ”økologisk” og hvilke 

muligheder der er for at signalere over for elever, at undervisningen tager udgangspunkt i bæredyg-

tighed og økologisk produktion samt hvilke regler der gælder i forbindelse med udstedelse af ud-

dannelsesbeviset. 

 

Punkt 5: Evt. herunder næste mødedato 

Næste møde planlagt til 1. juni 2021. 

 

Den 23. april 2021 

Henning Gregersen 


