
Brobygning på Landmand, dyrepasser og gartner 
i Aalborg 
 
Formål:  
Formålet med forløbet er, at du gennem praktisk og teoretisk arbejde vil få kendskab til nogle af de uddannelser, der 
udbydes på afdelingen for landbrug, dyr, planter og natur. Her kan du uddanne dig til landmand, landbrugs-assistent, 
jordbrugs-maskinfører, dyrepasser, dyrepasser-assistent, anlægsgartner, anlægsgartner-assistent, greenkeeper, 
greenkeeper-assistent, groundsmand og groundsmand-assistent. 
 
Indhold:  
Du/I starter dagene med at høre om indholdet og afstemme jeres forventninger til forløb på Landbrug, dyr, planter og 
natur 
I kostalden har vi malkekøer, kalve og kvier. 
Efter rundvisningen i stalden, kan du fodre og passe køerne, kvierne og kalve og høre om, hvordan biologien bruges i 
kvægstalden, samt malke ”Maren Malkeko” 
 
I smådyrsstalden er der bl.a. næsebjørne, talende amazonpapegøjer, leguaner, mus, rotter, fisk, skægagamer, 
insekter, slanger og mange flere dyr. Du får mulighed for at fodre, håndtere og passe dyrene. 
I kaninstalden er der geder og kaniner. Der skal gøres rent ved dyrene og de skal fodres. Du skal lære, hvordan du 
klipper negle, tjekker tænder og huld vurdere på kaninerne 
 
Du skal besøge maskinhallen. Her skal du se de maskiner, eleverne benytter i undervisningen. 
 
Du skal på besøg i svinestalden og høre om svineproduktion. Du får her en quiz om svin. 
 
Du besøger en klasse og følger deres undervisning. 
Du får mulighed for at tale med og stille spørgsmål til elever på skolen. 
Du får Studievejledning om uddannelserne på Landbrug, dyr planter og natur 
 
Beklædning: 
Du skal medbringe arbejdstøj eller tøj, der må blive beskidt. Du låner sikkerhedsstøvler på skolen. Efter arbejdsdagen 
har du mulighed for at gå i bad - du skal selv medbringe håndklæde og sæbe. 
 
Kantine:  
Vi har en elevkantine, hvor du kan spise din medbragte madpakke eller købe mad. OBS: Der kan KUN betales med 
betalingskort og MobilePay - IKKE KONTANTER - i kantinen. 
 
Sygdom/fravær:  
Ved sygdom skal du ringe til 7250 1000 
 
Mødetider og -sted:  
Den daglige undervisning er fra kl. 08.15 - ca. 14.00 
Du møder i kantinen på TECHCOLLEGE, afdeling Landbrug, dyr, planter og natur STRUERVEJ 70, 9220 AALBORG ØST. 
Du bliver hentet af en lærer. 
 
 
Transport:  
Du kan tage bus nr. 17 - den kører lige til døren. Se i øvrigt www.rejseplanen.dk 
 
 
Vi glæder os til at møde dig!  
 
 

http://www.rejseplanen.dk/

