
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Planerad start: 
28 augusti 2017 
 
Schemalagda heltids- 
studier under 20 
veckor. 
 
Till ansökan skall  
bifogas: 
• Kopia på betyg  

• Personligt brev 
 
Sista ansökningsdag 
9 juni 2017  
 
Förkunskaper: 
Grundskolans Svenska/
Svenska som andraspråk, 
Grundskolans matematik 
 
CSN: 

Sök på csn.se 

 

Utbildningsort: 

Dingle 

 

Mer info på vår hem-
sida: 
munkedal.se/
kunskapenshus 
 
Följ oss på facebook: 
Kunskapens Hus i Dingle 
 
 

Kunskapens Hus 
erbjuder utbildning till 

 

 Skogsvårdare 
 

Skogsvårdare 
 
Tycker du om att vara ute i naturen och arbeta i skogen? 
Tycker du om att vara ute i alla väder och anta  
utmaningar? 

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom skogsbruk 
och riktar sig till dig som planerar ett yrkesliv i skogen. 
 
Det finns ett ökande behov av skogsvårdare i Sverige och  
rekryteringsbehovet hos företagen är stort och växande. Efter 
din utbildning kan du ta anställning som exempelvis skogsvår-
dare. I Sverige finns många skogsvårdsföretag som ägnar sig 
åt plantering, röjning och småskalig skogsavverkning. 

Du lär dig grunderna inom skogsbruket och kommer att få de 
kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna arbeta 
med skogsvård. 
Under utbildningen får du insikt i de biologiska samspelen i na-
turen, och lär dig att vårda skogen från frö till vuxet avverk-
ningsmoget träd. 

Utbildningen är på heltid under 40 veckor.  
Teoretiska och praktiska lektioner varvas under utbildningen. 
APL (Arbets Platsförlagt Lärande) sker under sex veckor på 
olika arbetsplatser. 

Samtidigt som du läser skogsämnen kommer du även att läsa 
Svenska grund med inriktning mot svets. Detta gäller inte dig 
som redan har betyg i grund-skolans svenska.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Planerad start: 
31 augusti 2020 
 
Schemalagda heltids- 
studier under 40 veckor. 
 
Till ansökan skall  
bifogas: 
• Kopia på betyg  

• Personligt brev 
 
Sista ansökningsdag 
5 juni 2020 
 
Förkunskaper: 
Godkänt betyg från lägst  
SFI D 
 
CSN: 

Sök på csn.se 

 

Utbildningsort: 

Dingle 

 

Mer info på vår hem-
sida: 
munkedal.se/
kunskapenshus 
 
Följ oss på facebook: 
Kunskapens Hus i Dingle 
 
Vi finns på Instagram: 
Kunskapenshusidingle 
 
 
 
 

http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html
http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html


Kunskapens Hus 
erbjuder utbildning till 

 

 Skogsvårdare 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Henrik Oleskog 

Tel 0524 18228 

henrik.oleskog@munkedal.se 

 

 

 

 

 
Utbildningstid: 200831-210604 
 
Kurser:  
Motor–och röjmotorsåg 1 MOTMOT01  100p 
Motor–och röjmotorsåg 2 MOTMOT02  100p 
Skogsskötsel 1    SKGSKO01  100p 
Virkeslära     SKGVIR0  100p 
Mark & växt biologi     BIGMAN0  100p 
Fordon & redskap    FOHFOR0  100p 
Ori kurs Data, kartor, matematik  200p 
       Summa: 800p 
Sv som andraspråk/ Sv grund  Individuellt 
 
 
Kostnader: Läromedel ca 2000 kr.  
Du skall själv hålla med arbetskläder, hörselskydd 
samt skyddsskor. Skyddsutrustning för motorsåg 
får du låna av skolan. 
 
  
APL (Arbets Platsförlagt Lärande) ingår i utbild-
ningen och sker på olika skogsföretag främst  
våren 2021, under 6 veckor.  
Eftersom APL företagen kan finnas på orter utan-
för Munkedal måste du som söker vara beredd att 
pendla dit, på de arbetstider som din APL plats 
har. Ev. kostnader för resor till företagen betalar 
du själv. 
 
Ansökan: Du ansöker via din hemkommun eller 
direkt hos Kunskapens Hus. Webbansökan finns 
under vuxenutbildning på vår hemsida: 

http://munkedal.se/kunskapenshus 

 

 

http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html
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