
 

Planerad start: 
 

28 augusti 2023 
 
Halvtidsstudier under 40 
veckor. 
 
Till ansökan skall  
bifogas: 
 

• Kopia på betyg  

• Personligt brev 
 
Sista ansökningsdag: 
 

2 juni 2023 
 
Förkunskaper,. 
godkända betyg i: 
 

-Grundskolans Svenska/ 
Svenska som andraspråk 
 
Utbildningsort: 

Dingle 

Hemsida: 
 

munkedal.se/
kunskapenshus 
 
Följ oss på facebook: 
 

Kunskapens Hus i Dingle 
 
Vi finns på Instagram: 
 

kunskapenshusidingle 

Kunskapens Hus 
erbjuder utbildning till 

Skötsel av utemiljöer   
och trädgård 

Utbildning i  
Skötsel av utemiljöer, trädgårdar och  

parkanläggningar  
 
 

Vill du arbeta med skötsel av gröna ytor, planteringar, an-
lägga trädgårdar och utemiljöer men saknar grundkunskap-
er inom området?  
 
Utbildningen ger dig grunderna i hur man beskär träd, bus-
kar och häckar samt hur man sköter olika former av grön- 
ytor, planteringar och andra områden inom utemiljö och 
trädgård.  
 
Anläggningskursen berör bland annat anläggning av gröna 
och hårdgjorda ytor samt hur man väger av, mäter in och 
gör grundarbeten för dessa.  
 
Växtkunskapen ger dig kunskaper om vanligt förekommande 
växter, var de växer, hur de sköts samt deras svenska och 
vetenskapliga namn.  
 
 

Den 6/5 kl 10-14 har Kunskap-
ens Hus öppet hus på  
Kustvägen 13 i Dingle.  
 
Då kan du besöka våra utbild-
ningar, träffa lärare och se 
utbildningslokalerna. 

https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.linde-mh.se%2Fmedia%2Fcountry_site_se%2Fnews%2F2011%2F03_2011%2F3696_7941_B_456_456.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.linde-mh.se%2Fen%2Fcountry_site_se%2Fnyheter_information%2Fpressreleaser%2Fdetaljer_51


 

Kontakt 
 
Studie och 

yrkesvägledare 

Liliane Hjalmarson 

Tel 0524 18077 

liliane.hjalmarson@munkedal.se 

 

Verksamhetsutvecklare 

Richard Lundquist 

Tel 070 31 45 155 

richard.lundquist@munkedal.se 

 

Rektor 

Martin Olsson 

Tel 0524 18032 

martin.olsson@munkedal.se 

 

 
Utbildningstid: 230828-240531 
 
Kurser:  
Växtkunskap     VÄXVÄX01  100p  
Trädgårdsanläggning 1  TRDTRÄ01  100p  
Skötsel av utemiljöer   SKÖSKÖ0  100p  
Trädgårdsmaskiner   TRSTRG0  100p  
Beskärning och trädvård  SKÖBEK0  100p 
Summa:        500p  
 
Kostnader/utrustning: Läromedel ca 2000 kr  
Du skall själv köpa skyddsskor och arbetskläder. 
 
I utbildningen använder vi oss av en digital lärplatt-
form, och du behöver därför ha tillgång till dator 
och internetuppkoppling.  
 
Lektionsbaserad utbildning 1,5 dag per vecka på 
skolan. 
 
I utbildningen ingår minst 3v APL (Arbets Platsför-
lagt Lärande). 

Ansökan: Du ansöker via din hemkommun eller via 
vår webbansökan som finns under Kunskapens hus 
”Ansökan Komvux” på vår hemsida:  
http://munkedal.se/kunskapenshus 
 
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska  
medel erhålles samt tillräckligt antal studerande. 

 

 
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmunkedal.se%2Fkunskapenshus&data=04%7C01%7CRichard.Lundqvist%40munkedal.se%7C12d2f68115bc473d246008d9f61493c6%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637811390497851227%7CUnknown%7CTWFpbGZs

