
 

Grundforløb 1  

DYR, LANDBRUG OG GARTNERI 
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser 
 
For dig, der er interesseret i uddannelserne dyrepasser, veterinærsygeplejerske, 
anlægsgartner eller landbrugsuddannelsen 
 
Gennem det praktiske arbejde på fagretningen bliver du i 
stand til at vælge dit drømmejob, og ønsker du et EUX-
forløb, kan du vælge det på dyrepasseruddannelsen. 
 
I undervisningen arbejder du med 5 spændende 
projekter: 
 
Dyre- og plantehold 
Du lærer om fysisk opbygning af miniature dyre- og 
plantehold, brug af innovation i dyre- og plantehold og 
samarbejde. Du lærer at teste gode idéer og finde fælles 
løsninger. 
 
Dyr og dyresundhed 
Du lærer at omgås dyr på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig 
måde, og du får fornemmelsen af, hvordan dyr reagerer og 
forsvarer sig. Du lærer fagudtryk, og du lærer om dataregi-
strering og hygiejneregler, så du får forståelse for smitte-
beskyttelse og sygdomsbehandling. 
 
Ernæring, foder og planter 
Du får viden om afgrøder, fødevarer, foder og foderopbe-
varing, årets gang i marken og sundhed (kost, motion og 
søvn). Du lærer at læse en foderplan og en næringsstof-
tabel.    
 
Samfund og miljø 
I dette projekt lærer du både om samfundets opbygning 
og betydningen af vores sundhed for samfundet og vores 
eget liv. Du lærer også om, hvordan menneskers brug og 
udnyttelse af ressourcer påvirker miljøet. 
 
Værkstedskørekort 
Du lærer fagudtrykkene på værktøj og udstyr i værkstedet, 
stalden, klinikken og laboratoriet, hvad det bruges til, og 
hvordan det bruges. 
 
 

Du får viden om sikkerhed og APV, arbejdspladsbrugs-
anvisninger, påklædning, oprydning, fejning m.m. – og du 
lærer at læse instruktioner, manualer og brugsanvisninger. 
 
Mødetider 
Undervisningstiden kan variere, men ligger normalt i 
tidsrummet kl. 8.10-16.00. 
 
Praktisk 
Sikkerhedsfodtøj og praktisk tøj til værkstederne skal 
medbringes. 
 
Forældremøder 
I løbet af dit grundforløb vil du og dine forældre blive 
inviteret til et forældrearrangement, hvor der bl.a. er fokus 
på dit endelige valg af uddannelse. 
 
Grundforløbets varighed 
20 uger 
 
Indhold 
Undervisningen giver dig en bred viden og nogle grund-
læggende færdigheder inden for uddannelserne samt et 
indblik i branchen og dens praktik- og beskæftigelses-
muligheder. 
 
Du starter med 14 dages introduktion og kompetence-
vurdering. 
 
Faget dansk er obligatorisk, mens de øvrige fag vælges. 
 
Under forløbet vil der løbende være vejledningsaktiviteter 
rettet mod dit endelige valg af Grundforløb 2. Her vil dine 
forældre også blive inddraget. 
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EUD, EUX, HTX samt voksen- og efteruddannelse 

 
Gennemførelsen af Grundforløb 1 giver adgang til Grundforløb 2 på hvilken som helst 
af de over 100 forskellige erhvervsuddannelser.  
Bemærk: Enkelte uddannelser har adgangsbegrænsning til Grundforløb 2. 

 
Undervisningsmiljø 
Du vil gennem hele grundforløbet være tilknyttet et hold, 
hvor der vil være forskellige tværfaglige aktiviteter og 
temaer. 
 
Der vil hele tiden være fokus på dig, hvad du er god til, og 
hvilken karrierevej du skal vælge. 
 
Adgangskrav og optagelse 
Du kan starte på Grundforløb 1, hvis du: 
 
• søger direkte efter 9. eller 10. klasse eller senest 1 år 

efter afsluttet 9. eller 10. klasse. 

• har bestået folkeskolens afgangseksamen, herunder 
har bestået dansk og matematik. 

• er vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse 
eller har en uddannelsesaftale, hvor Grundforløb 1 er 
omfattet. 

 
Grundforløb 1 starter i august, og du søger ind senest den 1. 
marts via www.optagelse.dk. 
 
Der er uddannelsesgaranti, hvilket vil sige, at elever, der 
har gennemført Grundforløb 1, er garanteret, at de kan tage 
en erhvervsuddannelse – men ikke en bestemt erhvervs-
uddannelse. 
 

På Grundforløb 1 bliver du introduceret til et større 
fagområde.  
 
I løbet af Grundforløb 1 vælger du, hvilket Grundforløb 2  
du ønsker at fortsætte på. Grundforløb 2 retter sig mod  
én konkret uddannelse. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte en vejleder på  
7932 0100 eller vejledning@hansenberg.dk. 
 
Uddannelserne findes på følgende adresser: 

C.F. Tietgens Vej 11 
Tømrer, smed, beslagsmed (grundforløb), personvogns-
mekaniker, lastvognsmekaniker, karrosseritekniker, 
VVS’er, teknisk designer, elektriker, lager- og logistik-, 
automatik- og proces-, entreprenør- og landbrugsmaskin- 
og vejgodstransportuddannelserne. 
 
Skovvangen 28 
Frisør, gastronom/kok/cater, tjener, tandklinikassistent  
og fitnessuddannelsen. 
 
Vranderupvej 90 
Beslagsmed (hovedforløb), dyrepasser, landmand, 
veterinærsygeplejerske, anlægsgartner, mediegrafiker, 
webudvikler og data- og kommunikationsuddannelsen. 
 
 

 


