STARTAR I
FEBRUARI 2020
45 VECKOR
BÅSTAD

Yrkesvux

Trädgårdsmästare

- skötsel, anläggning, design och odling

Har du planer på arbete i trädgårdsbranschen? Hos oss får du en komplett och grundläggande trädgårdsutbildning som skapar de bästa förutsättningarna och ger de rätta
aktuella kunskaperna för arbete inom trädgård. För att stärka kopplingen mellan teori
och praktik samt bygga kontaktnät i branschen så ingår studiebesök och praktik på olika
trädgårdsföretag.
Aktuella datum
Start:
Längd:
Sista ansökan:

3 februari 2020
45 veckor
13 december 2019

Utbildare och ort
Akademi Båstad
Båstad
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i
din hemkommun.

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande med lägst
godkänt betyg i svenska eller svenska som
andra språk. Bifoga kopior på dina betyg när
du ansöker.
Informationsmöte
Det är informationsmöte 5 november kl 14-16
på Akademi Båstad, Lyckan 15 i Båstad.

Trädgårdsmästare

- grundläggande trädgårdsmästarutbildning
Utbildningens huvudinnehåll är skötsel av utemiljöer, trädgårdsanläggning med design och trädgårdsodling.
Växtkunskap är en självklar del och du får förutsättningar för goda kunskaper och förståelse för växters
olika användningsområden. Marken och växternas biologi tillsammans med odlingskursen ger dig grundläggande kunskaper som krävs i flera av utbildningens delar.
Skötsel innebär fokus på skötsel av gröna utemiljöer samt beskärning och trädvård som spetskompetens.
Du får dessutom grundläggande kunskaper i trädgårdsanläggning som ger dig chans till en unik kompetens
för framtiden.
Tillgång till smartphone, dator och datorvana är nödvändigt för att kunna genomföra studierna. Trädgårdsbranschen har stort behov av utbildad personal och denna utbildning gör dig attraktiv och anställningsbar
inom olika typer av trädgårdsföretag.
Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN.
Kurskod
Kursnamn
Poäng
KGYOR11CTG Introduktion och
branschkännedom..................... 100
BIGMAN0
Marken och växternas biologi... 100
TRRTRA0
Trädgårdsodling........................ 100
FOHFOR0
Fordon och redskap.................. 100
TRSTRG0
Trädgårdsmaskiner................... 100
VÄXVÄX01
Växtkunskap 1........................... 100
VÄXVÄX02
Växtkunskap 2........................... 100
SKÖSKÖ0
Skötsel och utemiljöer............... 100
SKÖBEK0
Beskärning och trädvård........... 100
TRDTRÄ01
Trädgårdsanläggning 1............. 100
TRDTRÄ02
Trädgårdsanläggning 2............. 100

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
Teori och praktik (8 veckor) varvars löpande under
utbildningen.
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din
hemkommun.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

Totalt............................................................... 1100

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Margareta von Rosen, utbildningsledare och trädgårdslärare
0431-774 74
margareta.von.rosen@akademi.bastad.se
www.akademi.bastad.se

