
Brobygning på Lundbæk Landbrugsskole i Nibe 
 
 
Formål:  
Brobygning på Nordjyllands Landbrugsskole er for dig, der er interesseret i uddannelsen indenfor fødevarer og 
landbrug. Herunder uddannelsen til Landbrugsassistent, EUD Landmand og EUX Landmand. Opholdet på 
landbrugsskolen giver dig et kort, men godt, indtryk af uddannelsen, erhvervet og vores skole. Vores mål er at give dig 
et bedre beslutningsgrundlag for dit erhvervsvalg. 

Indhold:  
Du vil blive introduceret til de forskellige uddannelsesmuligheder, som skolen og erhvervet udbyder. 

Du vil blive undervist i nogle af de fag, fx. husdyr, planter og maskiner, som vores landbrugsuddannelse indeholder. Du 
kommer på et virksomhedsbesøg med vores undervisere, hvor vi besøger en landbrugsbedrift i nærområdet. 
Undervisningen tager udgangspunkt i praktisk og teoretisk undervisning hvor vi kommer grundigt omkring hele 
landbrugspakken. Du vil altså stifte bekendtskab med produktionen fra jord til bord. 

Opholdet vil give dig et indblik i, hvordan de danske fødevarer produceres, herunder fx hvilke kvalitetskrav og 
produktionsmetoder, der anvendes i landbruget. Du vil have mulighed for at indgå i det daglige kostskolemiljø 
sammen med skolens elever, hvilket inkluderer spisning og fritidsaktiviteter. 

Læs mere om vores skole og uddannelser på http://www.njylls.dk/brobygning/ 

Hvis du vil følge med i vores dagligdag på skolen og se, hvilke aktiviteter vi har og arrangementer vi afholder, er du 
velkommen til at følge os på vores Facebook profil 

Kantine:  
Du er på fuld kost, sammen med vores egne elever 
 
Sygdom/fravær:  
Bliver du ramt af sygdom eller på anden måde forhindret i at deltage, bedes du ringe til kontoret på tlf: 9835 1800. 
 
Mødetider og -sted:  
Første dag starter kl 10.00 (undervisningen slutter kl. 16.00) 
Anden dag:  Undervisningen starter kl. 8.00 og slutter kl. 14.00  
 
Alle elever tilbydes overnatning. Vi bestræber os på, at alle bliver indlogeret på værelser, men afhængig af størrelsen, 
kan det blive aktuelt med sovesal. Du bedes derfor medbringe dyne, pude og lagen - vi har senge/madrasser klar til 
dig. OBS: Det er IKKE muligt at møde ind aftenen før.  
 
 
Transport:  
Du sørger selv for transport til og fra skolen. Bus nr. 50 og 100 holder udenfor skolen. Tjek www.rejseplanen.dk 
 
Vi glæder os til at møde dig!  
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