Yrkeshögskoleutbildningen

Välkommen på öppet hus
4 februari 16.00-19.00.
24 februari 16.00-19.00.
4 mars 16.00-19.00.
17 mars kl. 16.00-19.00.
Klockan 16, 17 och 18 hålls en kort
presentation om utbildningen och
däremellan finns utrymme för att
ställa frågor.

Ansökan och mer information
Ansök via gunneboslott.se senast 1 april
För mer information maila utbildningsansvarig
johnny.mattsson@gunneboslott.se

Trädgårdsmästare
Hälsa, kultur och miljö
400 YH-poäng/ 80 veckor
29 juni 2020 – 11 februari 2022

Trädgårdsmästare
Hälsa, kultur och miljö
Platsen
Utbildningen bedrivs av Gunnebo Slott och Trädgårdar AB i Mölndal och
det är också här som utbildningen till största delen är förlagd. Gunnebo
räknas till en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsmiljöer med ledorden
högklassigt hantverk, historisk trovärdighet och hållbar tillväxt, något som
också präglar utbildningen.
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Upplägg

Innehåll och mål

En central del av utbildningen är LIA (lärande i arbete), uppdelad på två
praktikkurser, före och efter sommarlovet år 2. Undervisningen i övrigt
äger rum till största delen på Gunnebo i form av teori, grupparbeten och
praktiska moment. I genomsnitt är det tre undervisningsdagar och två
självstudiedagar (oftast individuella inlämningsuppgifter eller grupparbeten) i veckan. En vanlig undervisningsdag startar 9.00 och slutar
16.00 men variationer kan förekomma.

Våra nyutexaminerade trädgårdsmästare ska självständigt både praktiskt
och teoretiskt vara medvetna om arbetsprocesser och kvalitetskriterier
inom den gröna sektorn med betoning på hälsa, kultur och miljö. De ska
kunna övervaka arbetsuppgifter inom skötsel och odling
inom grön hälsa-projekt, landskapsvård och kulturhistoriska gröna miljöer samt slutföra projekt inom dessa områden. I sina nya yrkesroller som
trädgårdsmästare ska de också kunna planera, utföra samt identifiera
resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom områdena.
De ska också kunna lösa sammansatta problem, prioritera och planera
arbetsuppgifter i en odlings-, trädgårds- eller parkmiljö utifrån personalstyrka och tidsåtgång.

Kurser
Examensarbete 25 p/ 5 veckor
Funktionellt växtmaterial 20 p/ 4 veckor
Företagande och entreprenöriellt förhållningssätt 20 p/ 4 veckor
Gestaltning av gröna miljöer 25 p/ 5 veckor
Hortikultur, parkskötsel 55 p/ 11 veckor
Ledarskap och organisation 20 p/ 4 veckor
LIA 1 60 p/ 12 veckor
LIA 2 60 p/ 12 veckor
Naturvård, kulturmiljövård och människa 35 p/ 7 veckor
Träd och trädvård 30 p/ 6 veckor
Trädgård för hälsa och utveckling 30 p/ 6 veckor
Urban odling 20 p/ 4 veckor

Behörighet
Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier krävs minst
betyget E/3/G i gymnasiekurserna Marken och växternas biologi samt
Växtkunskap 1, eller motsvarande kunskaper. För att vara behörig sökande
krävs också 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid av skötsel av gröna miljöer och/eller odling, Den sökande ska ha arbetat under minst en växtsäsong eller motsvarande. Saknar du dessa behörighetskrav är det ändå idé
att söka eftersom det är möjligt att validera sina kunskaper/yrkeserfarenheter genom prov.

