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Kursen riktar sig
till dig som är intresserad av
en framtid inom park- och
trädgårdsskötsel. Efter kursen kan
du bland annat få arbete i en
kommun, ett privat företag
eller kyrkogårdsförvaltning.
Du läser sfi och fyra
olika kurser på temat
park- och trädgård.

VÄXTKUNSKAP 1
100p

SKÖTSEL AV
UTEMILJÖER
100p

UTBILDNINGENS
MÅLGRUPP

MÅLET MED
UTBILDNINGEN

Om du har kommit till Sverige från ett annat
land och är intresserad av att arbeta inom
trädgårdsbranschen i Sverige är det här en
utbildning för dig.

När utbildningen är klar ska du ha uppnått
följande mål:
• Lärt dig svenska språket för att aktivt
kunna delta i arbetslivet och samhället
i stort.
• Fått kunskaper i växtkunskap, skötsel av
utemiljöer, beskärning och trädgård och
trädgårdsodling/plantskoleväxter.
Nivån på studierna i svenska är SFI kurs C
och D. Yrkeskurserna är på gymnasial nivå.
När du nått kursmålen för respektive kurs
får du ett betyg.

TRÄDGÅRDSODLING/
PLANTSKOLEVÄXTER
100p
ANSÖK AN

BESK ÄRNING
OCH TRÄDVÅRD
100p

Du som bor i Botkyrka, Huddinge,
Salem, Södertälje och Nykvarn är
välkommen att söka till SFI- park och trädgård. Du söker kursen genom att fylla i en
ansökan på Bit.ly/Botkyrkasfi och lämna
den till din hemkommun. Du kan även få
mer information och hjälp att
söka kursen genom din kommuns
studie- och yrkesvägledare.

FORMEN FÖR
UTBILDNINGEN

OM OSS – BOTK YRK A
VUXENUTBILDNING

SFI park och trädgård har lektionsundervisning varvat med praktisk träning. En
sfi-lärare och en trädgårdslärare arbetar
tillsammans både i lektionssalen och
utomhus. Kursen håller på i ett år. Kursen
finns i Gula Villan i Alby och är ett sam
arbete mellan Vux 5 (Botkyrka, Huddinge,
Salem, Södertälje och Nykvarn), Skillebyholm och Boodla.

Vi arbetar med människor som bestämt
sig för att starta om och pröva ny mark.
Alla våra utbildningar genomsyras av vår
ambition som går ut på att studenterna
ska vilja, ska växa och ska våga ta de steg
som behövs för att frigöra sin fulla potential.

2019
www.botkyrka.se/botkyrkavuxenutbildning
www.skillebyholm.com
www.boodla.se

