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Utbildning i
Skötsel av utemiljöer, trädgårdar och
parkanläggningar
Halvfart Semi-distans
Vill du arbeta med skötsel av gröna ytor, planteringar, anlägga trädgårdar och utemiljöer men saknar grundkunskaper inom området?
Utbildningen ger dig grunderna i hur man beskär träd, buskar och häckar samt hur man sköter olika former av grönytor, 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 och förökas samt deras
svenska och vetenskapliga namn.
Kursen genomförs som en semi-distans utbildning med obligatoriska träffar. Studietakten är halvfart.
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Arbetssätt
Kursen startar med tre introduktionsdagar den 9
augusti. Under året samlas ni till totalt 11 obligatoriska
gemensamma träffar om vardera 3 dagar.
Vi arbetar då med praktisk undervisning, studiebesök,
föreläsningar, mm. Mellan träffarna har du digitala studiepass med dina lärare. Under hemstudieperioderna har
du kontakt med din lärare via internet. Tillgång till egen
dator med webbkamera, mikrofon och internet krävs för
att kunna delta i utbildningen.
Du genomför APL under tre veckor på en arbetsplats,
gärna på din hemort.
Utbildningstid: 210809-220527
Träffarna kommer att äga rum följande veckor: 32, 35,
38, 41, 45, 49, 3, 7, 11, 15 och 21.
Kurser:
Växtkunskap
Trädgårdsanläggning 1
Skötsel av utemiljöer
Trädgårdsmaskiner
Beskärning och trädvård
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Kostnader/utrustning: Du håller själv med
läromedel, skyddsskor och arbetskläder.
Ansökan: Du ansöker via din hemkommun, boende i
Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum, Strömstad ansöker
direkt hos Kunskapens Hus. Webbansökan finns under
vuxenutbildning på vår hemsida:
http://munkedal.se/kunskapenshus
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska
medel erhålles samt tillräckligt antal studerande.

