Grundforløb 2

ANLÆGSGARTNER
Trin og specialer: Anlægsteknik og plejeteknik
Er du til masser af frisk luft, frodige haver, flotte parker og terrasser? Du kan vælge mellem
at passe og pleje alt det grønne eller være med til at skabe og planlægge det hele fra
bunden.
Jobfunktioner og kernekompetencer
Du er til udendørs aktiviteter – uanset vejret, og har
skabertrang og måske et kreativt gen. Du skal ikke være
bange for at tage fat, og du skal kunne lide at arbejde
fysisk.
Du har det store overblik, når du skaber smukke områder,
som du bygger op fra bunden. Du udvælger planter, lægger
sten og fliser, sår græs og lignende.
Eller også har du grønne fingre, kan lide at pusle om
blomster og buske, gøde, vande, slå græs og luge.
Meget af det tunge arbejde udføres af maskiner, men
lægger du fliser eller sætter mellemstore planter, foregår
det som regel med håndkraft.
Du skal både kunne arbejde selvstændigt og i teams, da du
nogle gange kommer ud til kunder, hvor du skal løse en
opgave alene, mens du andre gange løser større opgaver i
samarbejde med dine kolleger.
Vælg mellem 2 specialer:
• Anlægsteknik, hvor du anlægger haver, parker og andre
grønne områder. Du lærer at udvælge planter, anlægge
gange, stier og græsplæner samt lægge fliser og sten.
• Plejeteknik, hvor du passer etablerede grønne områder
som parker, slotshaver, kirkegårde og andre friarealer.
Arbejdet består i at vande, gøde, slå græs, luge ukrudt
samt beskære buske og træer, eventuelt i kunstneriske
udformninger.

Karriereveje
Som anlægsgartner kan du arbejde med pleje af
etablerede områder eller være beskæftiget ved nye
anlægsarbejder. Du kan blive privatansat eller ansat i det
offentlige. Du har også mulighed for at starte egen
virksomhed.

Som færdigudlært anlægsgartner kan du videreuddanne
dig til jordbrugsteknolog, eller du kan tage en professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør eller have- og
parkingeniør.

Adgangsbegrænsning
Ja ☐ Nej ☒

Mulighed for skolepraktik

Ja ☒ Nej ☐ på Kold College i Odense

Mulighed for EUX
Ja ☒ Nej ☐

Nærmeste skole, der udbyder hovedforløbet
Du kan tage Grundforløb 2 på HANSENBERG, men
hovedforløbet skal du tage i Århus eller Odense.

Uddannelsens varighed og fag
Uddannelsen varer fra 4 år til 4 år 6 mdr.
Uddannelsen til anlægsgartner giver en grundlæggende
viden om etablering og vedligeholdelse af haver, parker og
kirkegårde. På uddannelsen lærer du om de forskellige
planter og deres egenskaber. Du lærer at anlægge og
arbejde med græsarealer.
Du tager sprøjtecertifikat, så du kan gøde planterne og
sprøjte for ukrudt. Du lærer også om planternes sundhed
og behandling. Nogle steder arbejder man med økologiske
principper, så derfor får du også undervisning i disse.
På Grundforløb 2 skal du gennemføre og bestå grundfagene matematik F og biologi F. Derudover skal du tage
kørekort til traktor samt kurser i færdsel, førstehjælp,
brandbekæmpelse, og det uddannelsesspecifikke fag skal
også bestås.

HANSENBERG – bliv dig selv

FAKTA OM GRUNDFORLØB 2
Adgangskrav og optagelse

Gør dig umage med at vælge

• Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen,
herunder have bestået dansk og matematik.

Du skal være opmærksom på, at du maks. kan starte på 3
ungdomsuddannelser i alt.

• Du skal være vurderet uddannelsesparat til en
erhvervsuddannelse. (Dette sker ved en samtale inden
opstart).

Du er altid velkommen til at kontakte en vejleder på
7932 0100 eller vejledning@hansenberg.dk

Bemærk: Du kan ikke starte på Grundforløb 2 direkte efter
9. eller 10. klasse.
Grundforløb 2 starter i januar, og på de fleste uddannelser
er der også opstart i august. Du søger ind via
www.optagelse.dk, hvor du også kan se ansøgningsfristen. Vi vil meget gerne have din ansøgning i god tid.
Grundforløb 2 er obligatorisk for alle og retter sig mod en
konkret uddannelse.
Hovedforløbet veksler mellem praktik i en virksomhed og
skoleperioder.
Hvis du er over 25 år, skal du tage uddannelsen som EUV.
Se faktaark om EUV på www.hansenberg.dk

Uddannelserne findes på følgende adresser:
C.F. Tietgens Vej 11
Tømrer, smed, beslagsmed (grundforløb), personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker, karrosseritekniker,
VVS’er, teknisk designer, elektriker, lager- og logistik-,
automatik- og proces-, entreprenør- og landbrugsmaskinog vejgodstransportuddannelserne.
Skovvangen 28
Frisør, gastronom/kok/cater, tjener, tandklinikassistent
og fitnessuddannelsen.
Vranderupvej 90
Beslagsmed (hovedforløb), dyrepasser, landmand,
veterinærsygeplejerske, anlægsgartner, mediegrafiker,
webudvikler og data- og kommunikationsuddannelsen.

Økonomi
Du kan få SU på Grundforløb 2 efter gældende regler. Hvis
du har en uddannelsesaftale, får du elevløn.

www.hansenberg.dk – tlf. 7932 0100
hansenberg@hansenberg.dk

EUD, EUX, HTX samt voksen- og efteruddannelse
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