
SommerCamp 
på Grindsted Landbrugsskole 

 

26. - 29. juni 2023 
 
 

4 dage ”på landet” med fællesskab, 
oplevelser og masser af frisk luft  

 
 

Vi glæder os til at se dig! 



SommerCamp 2023 

SommerCampen på Grindsted Landbrugsskole er den perfekte sommeroplevelse 
for dig, der er vild med dyr, maskiner, fællesskab, oplevelser og nye venskaber. 
 
På SommerCampen kommer du helt tæt på dyrene og vi tager bl.a. på gårdbesøg 
hos egnens landmænd. Vi skal i marken, se på afgrøderne og prøve de store  
maskiner. Og så skal vi selvfølgelig lave en masse sjove og udfordrende  
aktiviteter sammen - både ude og inde.  

Der er fastlagt program fra morgen til aften alle 4 dage, og du kommer til at være 
sammen med en masse andre unge med de samme interesser som dig.  
 
Det er lærere samt enkelte elever fra Grindsted Landbrugsskole, som er  



Praktiske oplysninger 

Hvem 
Alle friske drenge og piger mellem 12 og 16 år. 
 
Hvor 
Grindsted Landbrugsskole 
Tronsø Parkvej 40 
7200 Grindsted 
 
Hvornår 
Mandag d. 26 til torsdag d. 29. juni 2023 
 
Pris  
700 kr. for ophold, forplejning, ture/aktiviteter og SommerCamp t-shirt. 
 
Tilmelding 
På vores hjemmeside www.grindstedlandbrugsskole.dk.  
 
Sidste frist for tilmelding er fredag den 9. juni 2023. 
 
Betaling 
Efter tilmelding overføres betaling enten via Mobilepay til 51726 eller  
kontooverførsel til reg. 8220 konto 074 564 6808.  
 
Husk at skrive følgende i teksten: Sommercamp +”deltagernavn”. 
 
Medbring 
• Cykel og cykelhjelm 
• Dyne, pude og sengelinned 
• Toiletsager og håndklæde 
• Idrætstøj og indendørssko 
• Arbejdstøj (tøj der kan tåle at blive beskidt) 
• Skiftetøj, praktisk tøj og gummistøvler 
 
Kost og logi 
Du bor på skolen, hvor der selvfølgelig er nattevagt.  



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 


