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Hvilan Utbildning har utbildat i Skåne sedan 1868 och 
ägs av arbetsgivarna i trädgårdsbranschen genom en 
ideell organisation. Nu startar Hvilan en 40-veckors 
arbetsmarknadsutbildning inriktning trädgård i 
samverkan med arbetsförmedlingen. Skolan ligger i 
Kabbarp omgiven av trädgårdar, växthus och parker 
mitt emellan Malmö och Lund.

ARBETSMARKNADSUTBILDNING

Trädgård är en bransch med ett mycket stort 
anställningsbehov av utbildad personal.Hvilan 
Utbildning erbjuder dig en unik möjlighet 
till yrkesutbildning om du vill jobba inom 
trädgårdsnäringen med odling, handel, anläggning 
eller skötsel. Det finns en mycket god möjlighet till 
anställning efter utbildningen för deltagare som 
genomgått utbildningen och uppfyller arbetsgivarnas 
kompetenskrav.

STUDIEBESÖK / INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Din handläggare anmäler dig till studiebesöket.

På plats får du en genomgång av arbetsmarknadens 
behov och utbildningen. Studiebesöken anordnas 
varje torsdag kl. 13:00 mellan 17 januari och 21 mars. 
På Hvilan Utbildning i Kabbarp. Be din handläggare 
uppge namn och mobiltelefonnummer.

INRIKTNING

• Skötsel och förvaltning av utemiljöer
• Trädgårdsanläggning
• Trädgårdsodling

UNDERVISNING / UPPLÄGG

Undervisningen ställer krav både på fysiska och 
teoretiska förutsättningar och förmågor, och kan 
kombineras med yrkessvenska/ IPSU. 

ANVISNING

Det görs först en anvisning till FUB och sedan 
rekommenderar Hvilan tillsammans med 
arbetsgivarna vilka deltagare som har förutsättningar 
att genomföra utbildningen och att yrkesarbeta 
inom trädgård. Därefter anvisar handläggaren på 
Arbetsförmedlingen till AUB. 

ANTAGNING / KRAV

Du måste vara arbetslös och inskriven på 
Arbetsförmedlingen för att kunna söka utbildningen. 
Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för 
att få information. 

NY TRÄDGÅRDSUTBILDNING I KABBARP!
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HVILAN YRKESUTBILDNING
Tel: 040-46 37 00

info@hvilanutbildning.se  
WWW.HVILANUTBILDNING.SE

UTBILDNINGSPLATS

Hvilan Yrkesutbildning
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp

KOLLEKTIVTRAFIK

Det är lätt att ta sig med buss och tåg från Lund 
och Malmö. Pågatåg och buss 130 stannar i Åkarp 
och buss 172 vid ”Kabbarps smedja”. 

Avstånd

Cirka 1 mil från Lund C och Malmö C

FÖRBEREDANDE UTBILDNING, 

FUB, 4 VECKOR

4 mars – 29 mars  Test och kartläggning + Bas 
18 mars – 12 april  Test och kartläggning + Bas 
25 mars – 19 april  Test och kartläggning + Bas

AUB, CA. 40 VECKOR

4 mars – januari / februari 2020 (beroende på 
inriktning) Arbetsmarknadsutbildning
1 april – februari / mars 2020 (beroende på 
inriktning) Arbetsmarknadsutbildning 

ARBETSMARKNADSUTBILDNING 40 VECKOR


