
 

 

 

KURSPLAN 

 

Grundläggande trädgårdsutbildning med inriktning mot ekologisk odling 
och skötsel av utemiljöer  
 

Målet med denna kurs är att ge deltagarna en bred grundutbildning inom trädgård som leder till 

anställningsbarhet inom den gröna näringen och som också förbereder för vidare studier inom 

trädgårdsområdet efter några år i yrket. Det ekologiska perspektivet genomsyrar hela kursen, 

liksom kreativitet och lusten att skapa, odla och vårda. 

Kursinnehåll 
Trädgårdsutbildningens delkurser är upplagda i perioder som följer årsloppet och 
odlingssäsongen. Kursen innehåller sex stora kunskapsområden: 

• Grunder inom odling – vi lär oss om såväl grönsaker, frukt och bär som prydnadsväxter. 

Marklära, växtnäring, växtskydd, förökning och odlingsbeskrivningar tas också upp. All 

odling bedrivs med ekologiska förtecken och självhushållningsperspektivet finns med när 

det gäller det ätbara.  

• Växtkunskap - du får en grundläggande kunskap om vanligt förekommande växtsortiment 

– sommarblommor, perenna växter, buskar och träd. Du designar, ritar och planerar 

enkla planteringar/rabatter, ev kan en hel trädgård planeras. 

• Beskärning – vi tränar beskärning av bland annat parkträd, fruktträd och buskar så att du 

klarar vanliga beskärningsuppgifter i parkmiljö och hemträdgård.  

 Du lär dig även ympa. 

• Skötsel av utemiljöer – Grundläggande kunskaper om skötselrutiner i gröna miljöer under 
årets gång. Vi lär oss hur man upprätthåller kvalitén på utemiljöer på ett miljömässigt och 
ekonomiskt hållbart sätt. 

• Trädgårdsmaskiner – Du lär dig hantera och köra de för branschen vanligaste redskapen 
och maskintyperna. Dessutom går vi igenom hur du servar och underhåller maskinerna så 
att de får en lång ekonomisk livslängd.  

• Trädgårdsanläggning – Här går vi igenom anläggning av några hårdgjorda ytor såväl som 
anläggning av planteringsytor. Vi lär oss också hur underhållet av befintliga ytor tillses. 
 

Det ingår också ett antal skolgemensamma temadagar och föreläsningar under kursen, t ex inom 

miljö, friskvård och kultur. 

 

Därtill kommer det ett antal temadagar/-veckor vars syfte är att belysa trädgårdsområdet ur fler 

perspektiv och att inspirera till kreativitet. Tänkbara arbetsområden skulle kunna vara: 

• Trädgårdsåret  

• Självhushållning, förädling 

• Trender i trädgård 

• Trädgårdskultur 

• Hållbar utveckling ur ett trädgårdsperspektiv 

 



 

 

Arbetssätt 

• Praktiska övningar - som ger dig möjlighet att lära dig hantverket från grunden. På 

skolområdet finns en stor park med gräsytor, träd och buskar samt grönsaksodlingar, en 

blomsteräng, växthus och perenna planteringar och rabatter att praktisera i. 

• Teori – för att bli riktigt duktig behöver man inte bara veta hur man ska utföra olika 

arbetsmoment, utan också varför. Under teoripassen får du en djupare förståelse och 

utvecklar ditt kritiska tänkande.  

• Grupparbete - det mesta av de teoretiska studierna och det praktiska arbetet görs 

gemensamt i grupp och kräver god samarbetsförmåga och stort engagemang. Skolans 

parkområde och trädgård sköts av grupper av kursdeltagare med stöd och handledning av 

lärarna på kursen. Du behöver kunna ta egna initiativ och ha förmåga att avsluta 

påbörjade projekt och vilja ta ansvar. 

• Praktik på arbetsplatser – det ingår såväl praktikdagar varje vecka under säsong som hela 

praktikveckor. På så sätt får du både se vilka arbetsuppgifter som utförs olika tider under 

säsongen och vara med på heltid under den mest intensiva perioden.  

• Studiebesök – vi besöker trädgårdsföretag och visningsträdgårdar för att inspireras och se 

aktuell odling och teknik. 

 

 

Kurstider 
v. 9 – v. 51 2020 
Under sommarmånaderna ligger hela praktikveckor. En av dessa är förlagd till folkhögskolan för 
att tillsammans med en kurskamrat ansvara för skötseln av skolans grönytor och odlingar. Ett 
sommaruppehåll om fyra veckor läggs individuellt. 
 
 
Efter avslutad kurs 

• Kursen är främst en yrkesutbildning som kvalificerar deltagaren för anställning inom 
park- eller kyrkogårdsförvaltning, fastighetsbolag, plantskolor, trädgårds- och 
grönsaksodlingar och i trädgårdshandeln 

• Det är möjligt att bygga på utbildningen med vidare studier på Yrkeshögskolan eller 
Högskolan – oftast efter ett antal år i yrket 

 
 
Behörighetskrav 
Du ska fylla minst 18 år det året kursen startar och ha en avslutad gymnasieutbildning. 
 
 
Ansökan & antagning 

Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. Till ansökan ska du bifoga ditt slutbetyg 
från gymnasiet samt ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå en 
trädgårdsutbildning på folkhögskolan.  
 
 
 
 
 



 

 
De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett 
personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den 
slutgiltiga antagningen.   
 
Kostnader 
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.  
 
Alla deltagare får betala en serviceavgift på 850 kr per termin där det ingår tillgång till läroböcker i 
de flesta ämnena, kopior, kaffe/te med fralla en gång i veckan i samband med 
veckoinformationen, samt måltider vid skolstart, jul- och våravslutning. 
 
Kostnader för resor i samband med praktik och studiebesök tillkommer. 
 
Du bekostar också själv dina arbetskläder så som t ex arbetsbyxor, skyddsskor, arbetshandskar, 
regnställ. Arbetsbyxor med knäskydd och arbetsskor med stålhätta ligger på en ungefärlig kostnad 
av 600-1000 kr. 


