
TRÄDGÅRD - SKÖTSEL & ODLING - Vårterminen 2018

Kursen riktar sig till dig som vill jobba inom 
gröna näringen, antingen som anställd eller 
som egen företagare. 

Utbildningen är förlagd till kulturfastigheten Stora 
Katrinelunds landeri, med egen trädgård som är
under ständig utveckling. 
Du tycker om att arbeta ute.Teori och praktik 
varvas på ett naturligt sätt i allt vi gör. 

Vi har ett nära samarbete med branschen 
Några av våra samarbetspartners är Råda Säteri, 
Jonsereds trädgårdar, Park- och naturförvaltning-
en, Kyrkogårdsförvaltningen, Botaniska trädgår-
den och Bostadsbolaget Poseidon Det kan gälla 
studiebesök som görs i anknytning till det aktuella 
kursinnehållet, föreläsningar och projektarbeten, 
samt APL-platser.

Som elev har du stort inflytande över dina
studier. Här händer mycket hela tiden och du är 
aktivt med i planeringen. 

Utbildningen ger grundläggande kunskaper 
inom skötsel, anläggning, trädgårdsdesign, beskär-
ning, växtkunskap och odling med ekologisk pro-
fil. Du får en inblick i lokala förutsättningar för 
stadsnära odling och utveckling av publika evene-
mang inom den gröna branschen. Utbildningen är 
på heltid och skolförlagd.

Utöver detta får du möjlighet att ta yrkesbevis, grönt 
kort, enligt TCYK:s certifieringsregler som är en 
merit när du söker jobb. 

Under praktiktiden skapar du värdefulla kon-
takter som kan leda till jobb efter utbildningen. Ut-
bildningen ger också behörighet för att kunna söka 
vidare till Yrkeshögskolans trädgårdsutbildningar. 
Grundläggande datorkompetens rekommenderas.

Efterfrågan är stor och arbetsmarknaden ser 
god ut för den som har en grundläggande träd-
gårdsutbildning. Miljövärd på bostadsbolag, träd-
gårdsarbetare i parker och trädgårdar, på kyrkogår-
dar och idrottsanläggningar,i handelsträdgårdar, 
trädgårdstjänster i privata trädgårdar är exempel på 
yrken. 
För att vara anställningsbar kräver dock bran-
schen i de flesta fall körkort för personbil.
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Kurser - Kurskoder - Poäng

Trädgårdsodling ODLTRÅ0 100 poäng

Beskärning och trädvård SKÖBEK0 100 poäng

Skötsel av utemiljöer SKÖSKÖ0 100  poäng

Skötsel av utemiljöer -specialisering SKÖSKÖ00S 100  poäng

Trädgårdsanläggning 1TRDTRÄ01 100 poäng

Trädgårdsmaskiner NABTRG0 100 poäng

Växtkunskap 1 VÄXVÄX01 100 poäng

Växtkunskap 2 VÄXVÄX02 100 poäng

Marken och växternas biologi BIGMAN0 100 poäng

Design 1 DESDES01 100 poäng

Madeleine Vincent, utbildningsledare
madeleine.vincent@educ.goteborg.se
 Mobil:  070 2386493 

August Kobbs Gymnasium/BUC
Box 5440  Besöksadress: Levgrensv 7 
402 29 Göteborg www.goteborg.se/burgarden 
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Anmälningskod: GRY-TSO-1801-GG

44 veckor, 10050 poäng Skolförlagd

Ansvarig för utbildningen: Göteborgs vuxenutbildning

Skola: August Kobbs Gymnasium/BUC

Hemsida: www.goteborg.se/burgarden

Studieperioder

Period 1: 2018-01-08-- 2018 -06-22

Period 2: 2018-07-30 -- 2018-12-14
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