Utbildningen vänder sig till dig som vill gå en bra grundutbildning med entreprenöriell
inriktning för att kunna arbeta i trädgårdsbranschen inom områdena trädgårdsodling &
plantskola, trädgårdsskötsel och anläggning. Utbildningen är förlagd på Skillebyholms
trädgårdsmästarutbildning i Södertälje kommun.

Ettårig trädgårdsutbildning med teori, praktiska moment och praktik på företag
Utbildningen bedrivs med både teoretiska och praktiska moment på skolan, studiebesök på
arbetsplatser samt praktik ute på företag. Under hela utbildningstiden varvas lektioner i klassrum
med lektioner ute i trädgården, parken och i våra växthus. Under utbildningen genomförs APL,
arbetsplatsförlagt lärande, på ett företag i branschen som gör att du får en direktkontakt med
duktiga yrkesverksamma personer i trädgårdsbranschen.
Under utbildningen får du viktiga baskunskaper i hur mark och växter fungerar samt lära dig ett
ordentligt bassortiment av växtmaterial som är en viktig hörnsten för ett bra yrkesutförande.
Trädgårdsodling ger dig viktiga kunskaper om basen för all växtproduktion, jordbearbetning och
gödsling, plantuppdrivning, skörd och hantering av trädgårdsväxter. I fördjupningen plantskoleväxter
lär du dig om kvalitetsbestämning och sortiment för produktion av plantskoleväxter.
Du får kunskap om skötsel och anläggning av trädgårdsmiljöer samt beskärning av buskar och träd.
Detta för att du efter utbildningen ska vara redo att sköta parker, privata trädgårdar och kyrkogårdar.
Du lär dig också att arbeta med de vanligast förekommande trädgårdsmaskinerna inom odling,
skötsel och anläggning.
I kursen entreprenörskap och företagande lär du dig att starta, driva och avsluta ett fiktivt företag.
Dessa kunskaper ger ökad insyn och förståelse för hur företag fungerar och är både för dig som
tänker dig att arbeta som anställd eller är sugen på att öppna eget.
Utbildningen är ettårig, och ny utbildningsomgång startar både vår- och hösttermin. Ansökan ska
göras till din hemkommun. Läs mer om ansökningstider och om hur du ansöker på
www.skillebyholm.com.

Utbildning riktar sig till dig som:
- vill byta yrkesbana
- vill arbeta fysiskt utomhus
- redan arbetar i branschen men saknar utbildning
- är arbetslös och vill arbeta i en bransch som erbjuder många jobb
Skillebyholms Trädgårdsutbildning
Skillebyholm 7, 153 91 Järna
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Kurser

poäng

kurskod

Beskärning och trädvård

100 p

SÖBEK0

Skötsel av utemiljöer

100 p

SKÖSÖ0

Trädgårdsanläggning 1

100 p

TRDTRÄ01

Växtkunskap 1

100 p

VÄXVÄX01

Växtkunskap 2

100 p

VÄXVÄX02

Marken och växternas biologi

100 p

BIGMAN0

Trädgårdsodling

100 p

TRRTRA0

Trädgårdsodling plantskoleväxter

100 p

TRRTRG0

Trädgårdsmaskiner

100 p

TRSTRG0

Entreprenörskap och företagande

100 p

FÖRENTO

Summa

1000 p

Under utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL. För ytterligare information om kurser och
APL, ring 08-551 577 85 eller besök vår hemsida www.skillebyholm.com
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