Yrkeshögskolan

Trädgårdsmästare, ekologi
och entreprenörskap

POÄNG
350 Yh-poäng
OMFATTNING
Heltid 70 veckor

UTBILDNINGSSTART
19 aug 2019

ANSÖK SENAST
5 maj 2019

Vill du arbeta med odling
och utformande av trädgårdar?
Då är detta utbildningen för dig.
■■Utbildare

■■Förkunskapskrav

Södertälje kommun och Campus Telge,
campustelge.se, är huvudman för utbildningen
som bedrivs i samarbete med utbildnings
anordnaren Skillebyholm.

Behörig till Yrkeshögskolan är den som
uppfyller något av följande krav:
1 Har avlagt en gymnasieexamen i gym
nasieskolan eller inom kommunal vuxen
utbildning.
2 Har ett slutbetyg som uppfyller behörig
hetskraven enligt då gällande regler.
3 Har äldre svenska betyg, eller annan svensk
utbildning, exempelvis folkhögskola som
uppfyller kraven ovan.
4 Har utländsk gymnasieutbildning som
motsvarar kraven i punkt 1–3.
5 Har andra erfarenheter ifrån exempelvis
arbetslivet och utbildning som kan motsvara
kraven ovan.

■■Fakta
Utbildningens längd .....................70 veckor heltid
Yrkeshögskolepoäng................350 p, 5 p per vecka
Utbildningstid ....................19 aug 2019–feb 2021
Sista ansökningsdag...............................5 maj 2019
Är du intresserad av arbete som trädgårds
mästare? Vill du kombinera trädgårdsmästeri
med kunskaper i ekologi och entreprenörskap?
Det råder i dag brist på kompetens inom
området. Den traditionella hantverkskunskapen
hos trädgårdsmästaren kompletteras här med
ekologi och entreprenörskap – något som gör
utbildningen unik. Våra trädgårdsmästare får
en spetskompetens som är starkt efterfrågad
på arbetsmarknaden.
Utbildningen är förlagd till natursköna
Skillebyholm utanför Järna. I direkt anslutning
till undervisningssalarna ligger gårdens park
och odlingar, med bl.a. grönsaksodlingar på fri
land och i växthus, örtagård, blomsterodlingar,
plantförsäljning och gårdsbutik.
Cirka en fjärdedel av utbildningen utgörs
av Lärande i arbete (LIA) där de teoretiska
kunskaperna förankras praktiskt i en verklig
miljö på framgångsrika trädgårds- och växtföre
tag. I Södertälje och på Skillebyholm finns det
möjlighet till att hyra en studentbostad. Efter
avslutad utbildning med godkända betyg får du
en yrkeshögskoleexamen.

Observera att i grundläggande behörighet till
yrkeshögskolan ingår godkända betyg i någon av
kurserna i Svenska 1/ Svenska som andraspråk
1 alternativt Svenska A/Svenska som andra
språk A, eller motsvarande kunskaper. Godkänt
betyg i någon av kurserna Engelska 5/Engelska
A, eller motsvarande kunskaper. Godkänt betyg
i någon av kurserna Matematik 1a/Matematik
1b/Matematik 1c, alternativt Matematik A eller
motsvarande kunskaper.
Mer information om behörighet finns på
www.yrkeshogskolan.se
Följande särskilda behörigheter behöver
också vara uppfyllda:
1a) Godkända betyg i gymnasiekurserna
Marken och växternas biologi, Växtkunskap
1, Fordon och redskap eller Trädgårds
maskiner alternativt motsvarande äldre

gymnasiekurser, eller motsvarande
kunskaper förvärvade på annat sätt.
(Exvis. Skillebyholms preparandutbildning se nedan)
2a) Relevant yrkeserfarenhet från trädgårds
branschen eller motsvarande kunskaper/
egen erfarenhet förvärvade på annat vis,
på 6 månader heltid eller motsvarande deltid.
Motsvarande yrkeserfarenhet kan vara egna
erfarenheter av trädgårdsarbete exempelvis,
skötsel och odling i egen trädgård, kolonilott,
eller andra relevanta erfarenheter inom området.
Bifoga en ”Trädgårds”CV, med din ansökan, CV
ska vara i punktform , beskriva dina erfarenheter
och längden på dessa.
Om du inte uppfyller ett eller flera av behörig
hetskraven kan det finnas möjlighet att göra
avsteg från dessa enligt den så kallade 20procentsregeln/-paragrafen (MYH förord).

Det vill säga högst 20 procent kan antas till
en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte
uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att
bli antagen är då mindre än om en sökande
uppfyller behörighetskraven.

■■Preparandutbildning
Vi kommer att erbjuda en preparandutbildning
som riktar sig till dig som inte uppnår formell
behörighet under 1a). Information om prepa
randutbildningen och anmälan finns hos utbild
ningsanordnaren, www.skillebyholm.com

■■Ansökan
Görs via campustelge.se. Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga
meriter bifogas i webbansökan senast 5 maj
2019. Obs! Har du studier som avslutas efter
den 5 maj 2019 måste du meddela oss det i god
tid för att kunna delta i urvalet/antagningen till
utbildningen.

KURSER, 350 YH-POÄNG
Entreprenörskap och
ledning, 45 p

Utveckla din egen affärs
idé genom innovativt och
entreprenöriellt tänkande.
Kursen ger dig redskapen
för att verka som entrepre
nör och/eller intraprenör i
trädgårdsbranschen samt ut
veckla förståelsen för hållbart
företagande, arbetsledning
och entreprenörskap inom
trädgård och odling.
Examensarbete, 30 p

Planera, genomför och
sammanställ projekt relaterat
till trädgård eller odling.
Val av problemområde sker
i samråd med kursansvarig.
Examensarbetet dokumen
terar att kunskaper och
färdigheter motsvarande
utbildningens innehåll kan
användas individuellt och
kreativt i ett konkret sam
manhang.
Hållbar växtproduktion 1,
50 p

Utveckla ditt trädgårds
hantverk och få kunskap om
ekologisk och biodynamisk
odling baserad på aktuell
forskning från bl.a SLU,
Beras International och
Biodynamiska forsknings
institutet. Kursen ger dig ett
självständigt reflekterande
över odlingssystem och deras

respektive för- och nackdelar
för livsmedelskvalitet, män
niska, djur och natur.
Hållbar växtproduktion 2,
50 p

Kursen ger dig kunskap om
yrkesmässig ekologisk och
biodynamisk produktion av
frukt och grönt på friland och
i växthus, färdighet i yrkes
utövandet samt kompetens
att driva egen produktion av
nyttoväxter. Flera av kursens
moment övas praktiskt så
den studerande uppnår fär
dighet och säkerhet i odling.
LIA (Lärande i arbete),
totalt 85 p (tre fristående
LIA-perioder)

LIA-perioderna fördjupar
ditt yrkeskunnande och ger
dig arbetsmarknadsorien
tering samt möjlighetet att
knyta viktiga kontakter på
arbetsmarknaden. Perio
derna har olika syften och
ligger fördelade över hela
utbildningen:
• LIA 1 (5 p): Arbetsplats
besök och studiebesök
på trädgårdsföretag
och grossister för arbets
marknadsorientering av
trädgårdsbranschen.
• LIA 2 (40 p): Kunskaper
och färdigheter provas i

skarpt läge, vilket stärker
den studerande och
ger möjlighet att identi
fiera viktiga utvecklings
områden. Kan genomföras
i Sverige eller utomlands.
• LIA 3 (40 p): Fördjupa
dina kunskaper och din
inriktning från LIA 2 eller
välj en ny inriktning inom
trädgårdsbranschen. Lär
dig mer om hur trädgårds
mästaren leder och struk
turerar det dagliga arbetet.
Kan genomföras i Sverige
eller utomlands.
Trädgårdsskötsel, anlägg
ning och underhåll, 45 p

Anläggning och skötsel av
trädgårdar och odlingar,
beskärning av buskar och
träd. Upprättande av skötsel
plan för effektiv skötsel samt
förståelse för trädgårdens
estetiska värden vid
planering och utformning
av trädgårdens rum.
Växtkännedom och
tillämpning, 45 p

Växtrikets indelning och
systematik samt kulturväxter.
Krav på växtplats, skötsel,
användningsområden,
växtskydd samt vilka kvali
tetskrav på växtmaterial
som gäller vid handel av
växter.
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