
Trädgårdsanläggning och Grönyteskötsel 
 
UPPLÄGG UNDER ÅRET 
 
Utbildningen startar 19 augusti 2019. Utbildningen avslutas den 29 maj 2020. 
Utbildningen delas in i 3 faser under 40 veckor. 
 
 
1 V 34-41 Introduktion till yrket. 
Vi testar vad yrket innebär både praktiskt, teoretiskt och via studiebesök. 
Vi jobbar med skötsel, stensättning, odling i växthus, växtkunskap, maskiner mm. 
 
Under Veckorna 36-39 kommer ni att göra en Prova På Praktik. Ni indelas i två grupper som är 
ute på praktik två veckar åt gången. 
Praktik inom branschen utförs på anläggningsföretag, kommuner, bostadsbolag och inom kyrkan. 
Ni följer arbetsplatsens tider. Praktiken gör ni på er hemort. Fundera på vilken inriktning ni vill 
arbeta inom. Vi har kontakter inom branschen men jag ser gärna att ni tänker igenom ert val. Ni 
ringer själva och skaffar praktik. Vi är givetvis behjälpliga med detta. 
 
 
2 V42-15 Teori varvat med praktik på skolan. 
Ni kommer att jobba med skötsel, anläggning, beskärning, ympning, växthusodling, motorsåg 
och röjmotorsåg, entreprenörskap, trädgårdsmaskiner mm. 
 
 
3 V16-21 Praktik 2. 
Inför andra perioden har ni möjlighet att byta praktikplats för att testa något annat. Ni kan även 
fortsätta på samma plats som i höstas. Ni kan även vara på två olika platser. 
 
 
PRAKTIK 
Praktikplats väljer ni i samråd med oss. Du som bor i Varbergs Kommun ska vara beredd på att 
du kanske måste söka praktikplats utanför Varberg. 
 
 
SCHEMA 
Måndag- torsdag 8 40-15 30. Fredag 8 40-14 00. 
 
 
MAT/ FIKA 
Finns att köpa varje dag till rimlig kostnad -lunch 70kr. Det finns också microvågsugnar, kylskåp, 
kaffebryggare mm. 
 
 
 
 



ARBETSKLÄDER/ SKYDDSSKOR 
När vi har praktiska övningar ska du ha arbetskläder samt skyddsskor. Har du inte rätt utrustning 
får du inte delta i övningar med maskiner och trädgårdsanläggning.  
 
 
 
DATOR MM 
För att kunna genomföra utbildningen så krävs att ni har en egen dator, typ surfplatta eller laptop 
samt grundläggande datorvana (mail, kunna öppna filer, spara filer och skicka filer). 
Ni behöver detta då mycket av läromaterialet ligger digitalt.  
Enheten skall kunna koppla upp sig trådlöst.  
 
På Munkagårdsgymnasiet jobbar vi med en webbaserad utbildningsplattform, Its Learning, där vi 
lärare lägger ut info dagligen. 
 
ÖVRIGT 
 
För kontakt med Campus Varberg: 
www.vuxenutbildningen.varberg.se 
www.varberg.se 
 
 
Vi kommer att ha ett informationsmöte inför kursstart. Jag informerar om utbildningen och vi gör 
en kort rundtur på skolan samt lite praktiska saker om utbildningen. Jag återkommer med tid o 
plats för mötet efter semestern. 
 
Hallandstrafikens bussar från Falkenberg och Varberg stannar utanför skolan vid halv nio tiden.   
 
Har du frågor om utbildningen så hör du av dig till Bo Andersson som nås via mail och telefon. 
 
 
bo.a.andersson@regionhalland.se   0722 11 96 70 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Bosse Andersson 
Utbildningsledare 


