
TRÄDGÅRD 
Skötsel & odling 
Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 1100p

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

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 
3 - 30 oktober 2018

Kursstart
7 januari 2019 

Plats för utbildningen
Stora Katrinelunds landeri & 
Stora Holm.

Kurslängd
44 veckor på heltid, skolförlagd

Kurs- och ansökningstider: 
https://gr.alvis.gotit.se/Student/ 
 
Mer information
www.studiumgbg.se

KONTAKT 
 
Fredrik Måring Utbildningsledare
Telefon: 0728 565 430
fredrik.maring@educ.goteborg.se 

Besöksadress: 
Levgrensv 7 402 29 Göteborg 

 
ARBETSMARKNAD
Vi har ett nära samarbete med 
branschen. Efterfrågan är stor och 
arbetsmarknaden ser god ut för den 
som har en grundläggande trädgård-
sutbildning. Efter utbildningen finns 
möjlighet att arbeta som miljövärd 
på bostadsbolag, trädgårdsarbetare i 
parker och trädgårdar, på kyrkogårdar 
och idrottsanläggningar, i handels- 
trädgårdar, trädgårdstjänster i privata 
trädgårdar mm. För att vara anställn-
ingsbar kräver dock branschen i de 
flesta fall körkort för personbil.

INNEHÅLL I UTBILDNINGEN
Du får grundläggande kunskaper 
inom skötsel, anläggning, trädgårds-
design, beskärning, växtkunskap och 
odling med ekologisk profil.  

• Trädgårdsodling 100p
• Beskärning och trädvård 100p
• Skötsel av utemiljöer 100 p
• Skötsel av utemiljöer -spec. 100p
• Trädgårdsanläggning 100p
• Trädgårdsmaskiner 100p
• Växtkunskap 1 100p
• Växtkunskap 2 100p
• Marken & växternas biologi 100p
• Design 1 100 p 

Du får en inblick i lokala förut- 
sättningar för stadsnära odling och 
utveckling av publika evenemang 
inom den gröna branschen. Utöver 
detta får du möjlighet att ta yrkesbev-
is, grönt kort, enligt TCYK:s certifi-
eringsregler som är en merit när du 
söker jobb.

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande datorkompetens 
rekommenderas.

PRAKTIK (APL)
Under praktiktiden skapar du värde-
fulla kontakter som kan leda till jobb 
efter utbildningen. Utbildningen ger 
också behörighet för att kunna söka 
vidare till Yrkeshögskolans trädgård-
sutbildningar.  
 
STUDIEMEDEL
Utbildningen ger rätt till studiemedel
via CSN

KOSTNADER 
Kostnader för kurslitteratur, arbetsk-
läder, egna verktyg och resor vid 
studiebesök, ca 2500 kr.

(fd. August 
Kobbs)


