
 
Bestyrelsesmøde 08.09.2021 
Dagsordenens pkt. 9         
  
 
 
Udbud af uddannelser fra 1. januar 2022 
  
 
I forbindelse med den årlige vedtagelse i bestyrelsen foreslås, at nedenstående uddan-
nelser indgår i JU’s udbud fra 1. januar 2022. Udbuddet forudsætter en fortsat god-
kendelse fra Undervisningsministeriet.  
 
Erhvervsuddannelser: 
 
Fagområdet ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” 

 
• Grundforløb 1 – Fagretninger samt GF+ 
• Grundforløb 2 - Anlægsgartner, Dyrepasser, Gartner, Landbrugsuddannelsen, Skov- 

  og Naturtekniker 
 

• Hovedforløb: 
• Anlægsgartner, med specialerne: 

- Anlægsteknik 
- Plejeteknik 

 
 

• Væksthusgartner – afløb (væksthus-produktion, væksthus-handel),  
 

• Produktionsgartner – afløb (planteskole/produktion, planteskole/handel),  
 

• Gartner, med specialerne:  
- Væksthusgartner  
- Planteskolegartner 
- Havecentergartner  
 
 

• Landbrugsuddannelsen, med specialerne: 
- Landmand, planter 
- Landmand, dyr 
- Jordbrugsmaskinfører 
 
Landbrugsassistent 

 
Hovedforløbene afvikles som ”afløbsuddannelser” i henhold til de gældende regler. 
Hovedforløb, som følger et grundforløb og starter efter den 1. august 2015 og 
herefter, afvikles efter reglerne i EUD-reformen, som trådte i kraft denne dato. 
 

 
• Landbrugets lederuddannelse: 

- Produktionsleder, 20 uger  
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- Agrarøkonom, 40 uger 
 
Herunder landbrugets lederuddannelser på deltid, udbudt som forsøgsordning i 
perioden 2021 – 2025. 
 
 

EUX (”Grøn EUX”): 
• Anlægsgartner 
• Gartner 
• Landbrugsuddannelsen 
• Dyrepasser (kun grundforløb) 

 
Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): 

 
• Anlægsgartner 
• Væksthusgartner- afløb 
• Produktionsgartner - afløb 
• Gartner 
• Landbrugsuddannelsen 

 
Andre uddannelser: 
 

• Blomsterbinderuddannelse, 16 uger (åben uddannelse) i henhold til gældende 
bekendtgørelse                                  

• Udbud af EUD-enkeltfag under lov om åben uddannelse 
 
AMU-uddannelser: 
 
JU er pt. godkendt til følgende fælleskompetencebeskrivelser (FKB´er) med 
underliggende AMU-kurser: 
 

• Landbrug: 
Landbrugsproduktion 

 
• Anlægsgartneri: 

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg   
 
• Gartneri: 

Drift af gartneri, havecenter og planteskole 
 
• Diverse: 

Individuel kompetenceafklaring og realkompetencevurdering. 
 

         
24. august 2021 
Godkendt på bestyrelsesmøde 8. sep. 2021 
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