Praktisk trädgårdsutbildning
på gymnasienivå
Vill du ha ett yrke där du får vara ute i naturen och arbeta med kroppen? Där du
får förena intresse för trädgård, växter och hur de ska skötas och underhållas?
Då är det här utbildningen för dig!

Längd: 50 veckors heltidsstudier, 100%
Ansök senast: 7 augusti 2018
Studiestart: 3 september 2018
Utbildningen är avgiftsfri samt
studiemedelsberättigad av CSN

Här får du lära dig att använda och hantera typiska
maskiner och verktyg för trädgårdsarbete tillsammans
med anläggning av gröna utemiljöer. Utbildningen
innehåller teori och praktik där en stor del baseras
på demonstrationer, övning och tillämpning i verklig
miljö. Eftersom utbildningen är skräddarsydd i nära
samarbete med arbetslivet finns goda möjligheter
till jobb efter avslutad utbildning.

Om utbildningen

Ansök till praktisk trädgårdsutbildning

Praktisk trädgårdsutbildning ger dig kunskaper
och färdigheter inom växtkunskap, beskärning
och trädvård, skötsel och anläggning. Fokus
för utbildningen är praktiska färdigheter där
du får erfarenhet av hur du sköter park- och
trädgårdsytor på yrkesmässigt sätt.

Skicka in din ansökan senast tisdagen den 7 augusti
2018. Mer information om utbildningen och hur du
ansöker hittar du på vår webbplats.
www.komvux.enkoping.se

Möjliga yrken efter utbildningen

Efter examen

•
•
•
•
•
•
•
•

Trädgårdssektorn expanderar kraftigt och behovet av
arbetskraft är mycket stor, särskilt bland dem som har
praktiska färdigheter.

Parkarbetare
Växtbutiksbiträde (plantskoleväxter)
Trädgårdsarbetare (skötsel och anläggning)
Maskinförare (trädgårdsmaskiner)
Fastighetsskötare (uteskötsel
Anläggningsarbetare (växthantering
Kyrkogårdsarbetare
Plantskolearbetare

Efterfrågan på personal med trädgårdsutbildning
med är omfattande vilket skapar goda möjligheter
till arbete efter avslutad utbildning, både som
säsongsarbetare men också i andra yrkesroller med
tillsvidareanställning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Eftersom vi vet att chansen till jobb ökar
genom yrkeserfarenhet får du chans att
göra minst 9 veckors APL under utbildningen
hos oss. Det ger dig praktisk erfarenhet
och färdigheter av att arbeta ute på olika
arbetsplatser och du skapar nätverk
branschen. APL ger dig möjlighet att få öva
flera av de olika momenten ute i verklig
arbetsmiljö.

Vuxenutbildningen i Enköping ansvarar för den
praktiska trädgårdsuttbildningen som bedrivs i
samarbete med Yrkeshögskolan i Enköping.

