
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Planerad start: 
14 januari 2019 
 
Schemalagda heltids- 
studier under 40 
veckor. 
 
Till ansökan skall  
bifogas: 
• Kopia på betyg  

• Personligt brev 
 
Sista ansökningsdag 
Prel 7 december 2018 
 
Förkunskaper: 
Godkänt betyg från lägst  
SFI D 
 
CSN: 

Sök på csn.se 

 

Utbildningsort: 

Dingle 

 

Mer info på vår hem-
sida: 
munkedal.se/
kunskapenshus 
 
Följ oss på facebook: 
Kunskapens Hus i Dingle 
 
Vi finns på Instagram: 
kunskapenshusidingle 

Kunskapens Hus 
erbjuder utbildning inom 

 Trädgårdsskötsel 
 med yrkessvenska 

Vill du arbeta med att sköta grönytor och planteringar? 
Vill du ha ett fritt arbete nära naturen och årstidernas  
växlingar? 
Kan du tänka dig att jobba på tex parkförvaltningar,  
bostadsbolag, kyrkogårdar, anläggningsfirmor eller starta 
eget? 

I denna utbildning kan du kombinera dina studier i svenska 
med utbildning inom skötsel och underhåll av grönytor och 
den vänder sig främst till dig som inte har svenska som  
modersmål. 

I denna utbildning får du praktiska och teoretiska grunder 
för att kunna arbeta inom näringen. 

I utbildningen ingår även studiebesök och APL (Arbets Plats-
förlagt Lärande). 

Skötsel innebär fokus på skötsel av gröna utemiljöer samt 
beskärning och trädvård. Du får dessutom grundläggande 
kunskaper i trädgårdsanläggning. 

Trädgårdsbranschen har behov av utbildad kompetens och 
denna utbildning gör dig attraktiv och anställningsbar inom 
olika typer av trädgårdsföretag. 

Utbildningen sker i samarbete med Västra 
 Götalandsregionen, Naturbruksförvaltningen.  

http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html
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Kontakt 
 
Studie och 

yrkesvägledare 

Liliane Hjalmarson 

Tel 0524 18077 

liliane.hjalmarson@munkedal.se 

 

Verksamhetsutvecklare 

Richard Lundquist 

Tel 070 31 45 155 

richard.lundquist@munkedal.se 

 

Rektor 

Henrik Oleskog 

Tel 0524 18228 

henrik.oleskog@munkedal.se 

 

 

 

 

 
Utbildningstid: 190114-190614 
     190819-191220 
 
Kurser:  
Svenska som andraspråk  GRNSVA2 400p 
Motorsåg & röjmotorsåg MOTMOT01 100p 
Trädgårdsanläggning 1  TRDTRÄ01 100p 
Trädgårdsmaskiner  TRSTRG0 100p 
Skötsel av utemiljöer   SKÖSKÖ0 100p 
Beskärning och trädvård SKÖBEK0 100p 
                    900p 
 
 
Kostnader/utrustning: Litteratur, resor till APL, 
mm betalar du själv. 

Ansökan: Du ansöker via din hemkommun eller 
direkt hos Kunskapens Hus. Webbansökan finns 
under vuxenutbildning på vår hemsida: 

http://munkedal.se/kunskapenshus 

 

 

http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html
http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html

