
Uppsala
Trädgårdsutbildning
Uppsala Trädgårdsutbildning ger dig en stadig grund att stå på för ett yrke inom
anläggning och skötsel av trädgårdar. Utbildningen omfattar bland annat
användning av fordon och trädgårdsmaskiner, växtkunskap, beskärning och
trädvård och växternas biologi. Längden på utbildningen är 44 veckor. Teori varvas
med praktiska övningar och praktik.
 
Arbetsmarknad
Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor. Efter utbildningen kan du arbeta med
anläggning, skötsel och underhåll åt privata företag, kommuner,
kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag liksom åt handelsträdgårdar eller eget
företagande inom trädgård.

Beskärning och trädvård, 100 p Trädgårdsmaskiner, 100 p

Fordon och redskap, 100 p Trädgårdsodling, 100 p

Marken och växternas biologi, 100 p Växtkunskap 1, 100 p

Skötsel av utemiljöer, 100 p Växtkunskap 2, 100 p

Trädgårdsanläggning 1, 100 p Gymnasiearbete (individuellt val)

Trädgårdsanläggning 2, 100 p

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller
motsvarande kunskaper.
 
Kursinnehåll:
Beskärning och trädvård
Grundprinciperna för beskärning och växternas reaktion vid uppbyggnads-,
föryngrings- och underhållsbeskärning. Trädvårdsplaner som underlag för
planering av arbetsuppgifter. Säkerhet vid arbete på hög höjd.
 
Fordon och redskap inom naturbruk
Körning av fordon för att genomföra förekommande arbetsuppgifter. Daglig tillsyn
och service. Säkerhet och brandförebyggande åt gärder. Ekonomisk körteknik.



Marken och växternas biologi
Ger grundläggande kunskaper om mark, mineraler, jordarter och
växtnäringsämnen och deras kretslopp. Växternas egenskaper och byggnad.
Växtnäringsämnen och deras funktion i växten.
Skötsel av utemiljöer
Utemiljöers funktion, skötselplaner, arbete med gräsytor, lekutrustning,
gräsklippning, beskärning och ogräsbekämpning.
Trädgårdsanläggning 1
Arbete med markbeläggningar, trappor, murar och planeringsoch gräsytor.
Mätteknik, utsättning och avvägning.
Trädgårdsanläggning 2
Planering av gröna miljöer, anläggning av hårdgjorda ytor och växtbäddar. Färg,
form och design. Lagar och bestämmelser inom området.
Trädgårdsmaskiner
Konstruktion och funktion samt användning av trädgårdsmaskiner. Ergonomi samt
arbetsmiljö och säkerhetsfrågor i samband med trädgårdsmaskiner.
Trädgårdsodling
Ger grundläggande kunskaper om och förutsättningar för förökning, skötsel och
hantering av trädgårdsväxter. Arbete med jordbearbetning, jordförbättring,
bevattning, gödsling och växtskydd.
Växtkunskap 1
Identifiering och namngivning av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller.
Växters härdighet, kvalitet och användningsområde.
Växtkunskap 2
Växtval och växtkompositioner med hänsyn till miljö, funktion och växternas
egenskaper. Inventering av växter i park och trädgårdsmiljöer. Lagar och
bestämmelser inom området.

Sök!
Kurslängd: 44 veckor
Antal poäng: 1000 poäng
Praktik/arbetsförlagt lärande (APL): 400 poäng fördelat
på 2 dagar/vecka
Kursstart: Augusti 2020.
Sista ansöknings- och kompletteringsdag: 5 juni 2020
Ansök: utbildningochjobb.uppsala.se
 
Bor du inte Uppsala kommun måste du även ansöka hos
din hemkommun.

Utbildningsanordnare
Utbildnings- och jobbcenters
vuxenutbildning
 
Webbplats: utbildningochjobb.uppsala.se
Kontaktperson: Anders Hägg,
anders.hagg@skola.uppsala.se
Besöksadress: Jälla Gård, Uppsala

Studievägledning
Utbildnings- och jobbcenter

Webbplats: utbildningochjobb.uppsala.se
Telefon: 018-727 21 60
Epost: studievagledning@uppsala.se
Besöksadress: Kungsgatan 85 Uppsala


