
27. - 28. juni 2022 
 

- kurset er for alle mellem 12—16 år 
  med interesse for landbruget. 

 



Program 

Mandag den 27. juni 

Tidspunkt Aktivitet / underviser 

Kl. 16.00 Ankomst og indkvartering 
Kursusleder og landbrugsskolelærer 

Kl. 16.30 Præsentation af kurset 
”Test af din egen sikkerhed” 
Kursusleder og landbrugsskolelærer 

Kl. 17.00 Arbejdsmilljø og arbejdssikkerhed 
Kursusleder og landbrugsskolelærer 

Kl. 17.30 Aftensmad i spisesalen 

Kl. 18.30 Unge fortæller om sikkerhed i praktik 
Tidligere elever 

Kl. 20.00 Teambuilding og kropsbevidsthed i idrætshallen 
Idrætsunderviser 

Kl. 21.00 Hyggeligt samvær i spisesalen 

Tidspunkt Aktivitet / underviser 

Kl. 7.30 Morgenmad i spisesalen 

Kl. 8.00 Rundvisning på skolen 
Kursusleder og landbrugsskolelærer 

Kl. 9.00 AgriSafety 
V/ Hans Jürgen Dethlefsen 

Kl. 11.30 Middagsmad i spisesalen 

Kl. 12.30 Praktiske øvelser: 
Sikkerhed i værksteder, hestestald samt håndtering af kreaturer og 
maskiner 
Landbrugsskolelærer mfl. 

Kl. 15.00 Kaffe og uddeling af bevis i spisesalen 
 
Kan overværes af forældre og andre pårørende  

Tirsdag den 28. juni 



Praktiske oplysninger 
Hvor: 
Grindsted Landbrugsskole 
Tronsø Parkvej 40 
7200 Grindsted 
 
Hvornår: 
Mandag den 27. juni 2022 kl. 16.00 - tirsdag den 28. juni 2022 kl. 15.15 
 
Pris: 250 kr. inkl. overnatning og forplejning. 
 
Tilmelding: 
På vores hjemmeside www.grindstedlandbrugsskole.dk.  
Sidste frist for tilmelding er fredag den 17. juni  2022. 
 
Betaling:  
Mobilepay til 51726 eller kontooverførsel til reg. 8220 konto 074 564 6808.  
Husk at skrive følgende i teksten ved overførslen: Sikkerhedskursus +”deltagernavn”. 
 
Medbring: 
• Dyne, pude og sengelinned 
• Toiletsager og håndklæde 
• Skiftetøj, praktisk tøj og sikkerhedssko/-støvler 
• Indendørssko 
 
Til forældre: 
Overnatning foregår i et af skolens klasselokaler med sovende nattevagt. Der er selvfølgelig  
nul-tolerance med hensyn til rygning og alkohol, og vi serverer sund og god mad. 
 
Spørgsmål: 
Kontakt skolens kontor på tlf. 75 32 07 22 eller mail gil@grindls.dk 
 
Vi glæder os til at se dig på Grindsted Landbrugsskole! 
 



På Grindsted Landbrugsskole kan du tage hele uddannelsen til 
landmand.  
 
Når du vælger at tage din uddannelse hos os, får du en solid  
landbrugsfaglig uddannelse. Du bliver undervist af specialiserede  
faglærere og vi inddrager den praktiske virkelighed i undervisningen 
via bedrifts– og virksomhedsbesøg. 
 
Grindsted Landbrugsskole er en kostskole, hvor størstedelen af  
eleverne bor på skolen. Skolen er beliggende naturskønt i den  
nordlige del af Grindsted blot et stenkast fra Tronsøen, hvor der er  
naturfitnessbane med tilhørende løberuter.  
 
På skolen er der idrætshal med springgrav, fitnesscenter, hestestald, 
cafe, motorklub og udendørs sportsbaner. I Grindsted ligger  
MAGION Kultur– og Idrætscenter, hvor der bl.a. er svømmehal og  
bibliotek.  
 
Grindsted Landbrugsskole deler faciliteter med TronsøSkolen, som er 
en kombineret efterskole og fri fagskole. Her kan man tage 9. eller 10. 
klasse med heste, gokart, teknik, landbrug eller eSport Racing som  
linjefag. 
 


