
Guide til elevforløb på Hansenberg: Uddannelse som landmand med speciale i husdyr, fisk 

Siden 2013 har Dansk Akvakultur haft et tæt samarbejde med HANSENBERG og Jordbrugets Uddannelser 

om at udvikle og styrke landbrugsuddannelsen indenfor akvakultur. I de seneste år har vi oplevet en endnu 

større søgning til uddannelsen som følge af, at stadigt flere af vores medlemmer viser stor interesse for at 

have elever. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen hører under landbrugsuddannelsen, husdyr tonet mod akvakultur, og skoleopholdet foregår 

på Hansenberg i Kolding.  

Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor eleverne veksler mellem skole og praktik. Virksomhederne, hvor 

praktikken gennemføres, er ansvarlige for at eleverne opnår praktikmålene og skolen er ansvarlige for at 

eleverne opnår skolemålene. Skolemålene og praktikmålene udgør til sammen de kompetencer, som 

eleverne skal opnå for at gennemføre uddannelsen.  

 

Der er to muligheder for at gennemføre uddannelsen: 

1: Erhvervsuddannelse (EUD) 

2: Erhvervsfaglige studentereksamen (EUX) 

 

Uddannelsens opbygning - EUD 

Uddannelsen tager fra 2 år og 11 mdr. til 3 år og 5 mdr. + grundforløb 2. (20 uger). 

 

GF1 
20 uger 

GF2 
20 uger 

praktik 1.hf 
16 uger 

Praktik 
 

2.hf 
20 uger 

Evt.  
praktik 

 

Grundforløb 1 er ikke et krav, og kun for elever, der kommer direkte fra folkeskolen. 

Grundforløb 2 kan gennemføres på skolen eller som ny mesterlære, hvilket betyder, at grundforløbet 

gennemføres i virksomheden – se info nedenfor. 

 

Der er to hovedforløb i løbet af uddannelsen. 1. hovedforløb (16 uger) og 2. hovedforløb (20 uger). 

Uddannelsen er trindelt, hvilket betyder, at man kan afslutte efter 1. hovedforløb som landbrugsassistent, 

eller fortsætte på 2. hovedforløb som landmand med husdyr (fisk). 

Landbrugsassistentuddannelsen tager 1 år og 4 mdr. til 1 år og 7 mdr. + grundforløb 2 (GF2).  

 

Link til skolekalender:  

http://hansenberg-praktik.dk/for-virksomheder/jeg-har-en-elev/fag/landbrug/ 

Uddannelsens opbygning - EUX 

Uddannelsen tager fra 3 år til 3 år og 3 mdr. + grundforløb 1 (20 uger) og grundforløb 2. (20 uger). 

Der er tre hovedforløb (hf) i løbet af uddannelsen på i alt 62,5 uger. 

 

GF1 GF2 Praktik  
1 år 

1. hf  
 22,5 uger 

2.hf 
20 uger 

Praktik 
1 år 

3. hf 
20 uger 

 

Grundforløb 1 kan springes over, hvis eleven har gennemført dansk C, engelsk C og samfundsfag C. 

Ny mesterlære er ikke en mulighed for EUX-uddannelsen. 

 

http://hansenberg-praktik.dk/for-virksomheder/jeg-har-en-elev/fag/landbrug/


Link til skolekalender:  

http://hansenberg-praktik.dk/for-virksomheder/jeg-har-en-elev/fag/landbrug/ 

 

Læs mere om EUX her.  

 

Praktik  

Eleverne skal ansættes til 37 timer om ugen og virksomheden er ansvarlig for, at eleverne i løbet af 

praktikperioden opnår praktikmålene. 

Når eleverne skal på skole, skal de medbringe praktikerklæringen, som dokumenterer, at eleven har 

gennemført praktikperioden og beskriver, hvilke mål eleven har arbejdet med.  

Praktikerklæringen beskriver slutmålene for uddannelsen. Praktikerklæringen finder du her.  

 

Hvordan får man en elev? 

Der er to krav til at ansætte elever:  

1. Du skal have en godkendelse fra det faglige udvalg.  

Godkendelsen søges via ansøgningsskemaet hos Jordbrugets Uddannelser her. Du finder skema og 

retningslinjer på forsiden. En godkendelse kan også gælde til et uddannelsesforløb for en given 

elev.  

En virksomhed kan godkendes til at ansætte en eller flere elever. Flere har erfaret, at det kan være 

en fordel at have flere elever på samme tid, eftersom eleverne kan have stor gavn af hinanden.  

2. Du skal indsende en uddannelsesaftale til Hansenberg. Du finder blanketten her.  

 

For uddannelsesansvarlige/oplæringsansvarlige udbydes AMU-kurser, hvor deltagerne får kendskab til 

overordnet formål med landbrugsuddannelsen, mål for praktikuddannelsen, arbejdsmiljøforhold på 

landbrugsbedrifter samt forudsætninger, som sikrer elever god trivsel og progressiv læring i 

praktikuddannelsen. Kurserne kan tages på Hansenberg. 

 

Hvad koster det at have en elev? 

Eleven aflønnes efter gældende overenskomst under hele uddannelsen, det vil sige både praktikperioden 

og under skoleopholdet. Den aktuelle løntakst kan ses her.  

 

Under skoleopholdet skal eleven have løn, befordring og eventuelt kost og logi (skolehjem).  

 

Refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) i forbindelse med skoleophold 

Løn: Refunderes efter gældende satser (næsten 100%) Se satserne her.  

Befordring: 80 % af billigste offentlige transport.  

Kost og logi: 100 % (Betales direkte af AUB). 

 

Lokal annoncering 

Finder du det vanskeligt at finde elever til uddannelsen, så har flere af Dansk Akvakulturs medlemmer god 

erfaring med lokal annoncering i f.eks. det lokale supermarked eller på det lokale bibliotek. De lokale 

landsbygrupper på Facebook kan med fordel også benyttes i denne sammenhæng.   

 

Du er også velkommen til at sende et stillingsopslag til Helle Vendelbo på helle@danskakvakultur.dk, hvis 

du ønsker at dele det på Dansk Akvakulturs hjemmeside under ”Ledige stillinger”. Eller kontakt 

Hansenbergs praktikpladskonsulent og faglærer Kristina Hagensen Abildgaard på kha@hansenberg.dk 

http://hansenberg-praktik.dk/for-virksomheder/jeg-har-en-elev/fag/landbrug/
https://www.hansenberg.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/foedevarer-jordbrug-og-oplevelser/grundforloeb-1-dyr-landbrug-og-gartneri/landmand/i/eux
http://jordbrugets-uddannelser.herokuapp.com/files/Praktikerkl%C3%A6ring/Landbrug/Praktikerkl%C3%A6ring%20Husdyr.pdf
http://www.jordbrugetsuddannelser.dk/
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler/blanketter-til-uddannelsesaftaler
http://jordbrugets-uddannelser.herokuapp.com/files/L%C3%B8n/l%C3%B8n%202021/2021%20landbrug-dyrepasser%20loen%20rev.%20marts.pdf
https://virk.dk/myndigheder/stat/AUB/selvbetjening/AERs_loenrefusion/aub-lonrefusion-og-befordringstilskud-ogsaa-for-voksenelever-satser
mailto:helle@danskakvakultur.dk
https://www.danskakvakultur.dk/aktuelt/ledige-stillinger/
mailto:kha@hansenberg.dk


 

Information om akvakulturuddannelsen 

• Informationsfolder om akvakulturuddannelsen finder du her.  

• Se en video om, hvad akvakultur er her.  

• Læs mere om uddannelsen og dens opbygning her.  

• Dansk Akvakultur beskriver landbrugsuddannelsen i akvakultur her. 

• Du kan også finde mere information om praktik og uddannelse hos Jordbrugets Uddannelser her 

samt på Praktikpladsen.dk, som bl.a. har delt denne korte pjece.  

 

Information om Ny mesterlære 

Ny mesterlære betyder, at eleven gennemfører grundforløb 2 i virksomheden.  

Elever i ny mesterlære skal opnå kompetencerne til hovedforløbet. Disse omfatter både praktiske 

kompetencer, grundfag (naturfag og biologi) og certifikater (første hjælp, brand, §17, medicinhåndtering, 

hygiejnekursus og kørekort til traktor). 

I samarbejde med skole, mester og elev udarbejdes elevens uddannelsesplan, så det sikres at eleven kan 

optages på hovedforløbet.  

En ny mesterlære afsluttes med en praktisk/mundtlig prøve. Elevens kontaktlærer kommer på besøg ved 

elevens læreplads, hvor eleven fortæller om noget af det eleven har lært under sit ny mesterlæreforløb.  

 

Elevoversigt 

Praktikpladsen.dk giver overblik over alle elever i virksomheden. I elevoversigten kan du: 

• Se elevernes uddannelsesaftaler og hvornår de udløber. 

• Se hvornår eleverne skal på skoleophold.  

• Se hvornår eleverne kommer tilbage fra igangværende skoleophold.  

• Få et overblik over elevernes fravær under skoleophold.  

• Få besked pr. sms/e-mail, hvis eleverne har fravær under skoleophold. 

 

Vil du vide mere? 

Ønsker du at vide mere om akvakulturuddannelsen, så kan du kontakte formand for uddannelsesudvalget i 

Dansk Akvakultur Peter Holm på lundbyfisk@lundbyfisk.dk eller telefon 23 23 22 20, eller Helle Vendelbo 

hos Dansk Akvakultur på helle@danskakvakultur.dk eller telefon 20 15 08 60. 

 

Du kan også kontakte praktikvejleder Kristina Haagensen Abildgaard fra Hansenberg (kha@hansenberg.dk), 

som står for kontakten mellem elever og virksomheder. 

 

 

http://ipaper.ipapercms.dk/Hansenberg/Organia/akvakultur/
https://www.youtube.com/watch?v=M0XiR9UK3xs
https://hansenberg.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/foedevarer-jordbrug-og-oplevelser/grundforloeb-1-dyr-landbrug-og-gartneri/landmand/
https://www.danskakvakultur.dk/om-os/landbrugsuddannelsen-i-akvakultur/
http://www.jordbrugetsuddannelser.dk/
https://www.stil.dk/-/media/filer/stil/pdf20/200228-praktikpladsen-dk---den-korteste-vej-til-dine-elever.pdf?la=da

