
  

Inspirationstur 
for undervisere på landbrugsskoler
Innovationscenter for Økologisk Landbrug er optaget af, at økologiske landmænd kan få de allerdygtigste prakti-
kanter og medarbejdere og senere selvstændige producenter, så erhvervet og økologien kan fortsætte sin vækst 
og udvikling.

En vigtig forudsætning er en engageret og inspirerende 
undervisning af de unge landbrugsstuderende. Vi vil gerne 
støtte op og inviterer derfor undervisere på landbrugsskoler 
med på en intensiv inspirations-tur over to dage i for- 
sommeren 2022.

Programmet er hemmeligt, men I kan regne med en hårdt 
pakket tur over to dage med de mest inspirerende faglige 
besøg og oplæg. Rammer og indhold er:

• Forventet afgang tirsdag 31. maj kl. 08.00 og afslutning 
onsdag 1. juni kl. 16.00 - kun afbrudt af lidt søvn

• Start og afslutning på samme lokalitet et sted i Region 
Midtjylland

• Fælles transport i bus
• Besøg med fokus på produktion, forædling og afsætning 

samt diverse faglige oplæg fra tidlig morgen til sen aften
• Sparring med fagfæller
• Den nyeste viden og et bud på hvad, vi skal vide i fremtiden
• Alt, hvad du skal vide om regler og politik

• Et bud på fremtiden set med økologiske briller
• Og ikke mindst en forplejning, der afspejler det hele

Turen er relevant for alle, der underviser i økologi, og som har 
lyst til at høre, se, føle og smage sig til endnu mere viden og 
inspiration.

Tilmelding og alt det praktiske:
• Hver skole kan tilmelde op til to personer
• Turen er gratis og inkluderer fuld forplejning og logi. Der er 

dog et gebyr på 1.000 kr./person, hvis man ikke udfylder sin 
plads eller sender en anden deltager.

Tilmeldingsfrist: Sendes senest mandag den 21. marts  
til Jens Peter Hermansen, mail: jeph@icoel.dk.
Husk angivelse af kontaktoplysninger på deltagere.

Med venlig hilsen
Jens Peter Hermansen,
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