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FOKUS AGRO 
– for dig, der ser grønt på fremtiden

FOKUS AGRO er et beskæftigelsesrettet tilbud, hvor man 
får fingrene i jorden, vind i håret og erfaring med 

opgaver inden for landbrug og gartneri

DAGHØJSKOLEN

AGRO

PRAKTISKE FORHOLD
◦ FOKUS AGRO udlåner arbejdstøj. 

KONTAKT 
FOKUS Folkeoplysning for yderligere informationer om FOKUS AGRO på tlf. 99 30 10 00 eller 
info@fokus-folkeoplysning.dk. Læs mere om AGRO på: www.fokus-folkeoplysning.dk/dagho-
ejskolen.



FOKUS AGRO 
arbejder ud fra følgende principper:  

 ◦ Alle anerkendes for det, de bidrager med 
 ◦ Alle kan bidrage med noget og alle kan lære mere 
 ◦ Vi har et trygt, socialt fællesskab i et godt arbejdsmiljø 
 ◦ Vi sidemandsoplærer i praksis og afpasser opgaver

Når du starter i FOKUS AGRO aftaler vi, hvad dine mål med arbejdet er. Ud over de faste opga-
ver er der mulighed for at kombinere arbejdet med eksempelvis FVU dansk og matematik. Som 
deltager i FOKUS AGRO siger man ja til at arbejde med: 

	 ◦	Markarbejde	
	 ◦	Vedligehold	
	 ◦	Dyrehold	

Vil du arbejde udendørs? 
Er du interesseret i økologisk landbrug  

eller gartneri? 

Så er FOKUS AGRO noget for dig. Vi tilbyder masser af frisk luft, jord 

under neglene og arbejdsopgaver i den daglige drift af gården. Arbejdet i 

FOKUS AGRO tager udgangspunkt i den årstidsbestemte produktion. Du 

skal være indstillet på fysisk arbejde og motiveret for at arbejde udendørs.

FOKUS AGRO ligger på Egholm Folkefarm midt i Limfjorden. Farmen 

er folkeejet og drives som en socialøkonomisk, økologisk landbrugs- og 

gartnerivirksomhed. Arbejdsdagen starter allerede ved færgelejet, og efter 

en kort sejltur til Egholm samler farmens bil dig og de andre op og kører ud 

til gården. Her klæder du om og dagens opgaver bliver fordelt. Opgaverne 

skifter fra dag til dag i forhold til, hvor behovet er.

FORÅR:
◦ Forberede marker
◦ Luge/renholde grøntsager
◦ Så afgrøder
◦ Passe dyr
◦ Vedligeholde bygninger og  
   udenoms-arealer

SOMMER:
◦ Passe afgrøder
◦ Høste
◦ Luge/renholde grøntsager
◦ Pakke og køre varer
◦ Passe dyr
◦ Vedligeholde bygninger og  
   udenoms-arealer

EFTERÅR:
◦ Høste
◦ Luge/renholde grøntsager
◦ Pakke og køre varer
◦ Passe dyr
◦ Vedligeholde bygninger og  
   udenoms-arealer

VINTER:
◦ Vedligeholde maskiner 
◦ Lave beskæringsopgaver
◦ Vedligeholde hegn
◦ Gøre markerne klar
◦ Passe dyr
◦ Vedligeholde af bygninger og  
   udenoms-arealer

PRAKTISKE FORHOLD OG KONTAKT OPL. SE BAGSIDEN


