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Arborist, 400 yrkeshögskolepoäng

För att vara behörig att söka utbildningen ska både de grundläggande och särskilda
behörigheterna vara uppfyllda, se baksidan!
[ ] Kryssa här om du avser komplettera din ansökan senast 14 juni. OBS! Gäller endast

behörighetsgivande betyg från en nu pågående utbildning, övriga dokument ska bifogas
ansökan.
[ ] Kryssa här om du avser att genomgå, eller har en godkänd preparandutbildning.

Med ansökan skall bifogas:
1.

Bevittnade betygskopior

2.

Aktuellt CV, ange särskilt eventuella trädgårdsutbildningar

3.

Personligt brev, max 1 A4 och 3500 tecken.

Hvilan Utbildning AB
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp

Växel: +46 (0)40 46 37 00
www.hvilanutbildning.se

Org.nr. 556606-6980

I brevet ska särskilt framgå varför sökande vill bli arborist, vilka förväntningar som finns på
utbildningen samt eventuella yrkeserfarenheter inom trädgård.

Datum

Underskrift

ANSÖKAN SKALL VARA SKOLAN TILLHANDA SENAST 26 APRIL

Ansökan skickas till:

Hvilan Utbildning AB
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp
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GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET FÖR YH-UTBILDNINGAR
I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med
Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig
att antas till utbildningen är den som
1.

avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2.

har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3.

är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
utbildning, eller

4.

genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått
slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från
gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om
man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de
äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

SÄRSKILD BEHÖRIGHET FÖR ARBORISTUTBILDNINGEN
Fordon och redskap, lägst betyget C/VG, eller motsvarande kunskaper förvärvade från exempelvis
yrkeserfarenhet
Marken och växternas biologi, lägst betyget C/VG, eller motsvarande kunskaper förvärvade från
exempelvis yrkeserfarenhet
Växtkunskap 1, lägst betyget C/VG, eller motsvarande kunskaper förvärvade från exempelvis
yrkeserfarenhet
Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i
yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du Fordon och redskap, Marken och växternas biologi och
Växtkunskap och/eller har motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet
måste du genomföra och bli godkänd på preparandutbildning för behörighet.
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Har du examen från Naturbruksprogrammet inriktning trädgård eller motsvarande kompetens
genom minst ettåriga grundläggande trädgårdsutbildning (t. ex. YrkesVux,
arbetsmarknadsutbildning eller liknande) uppfyller du den särskilda behörigheten. Förutsättningen
för behörigheten är dock att det går att tillse att ovanstående kurserna har avklarats på motsvarande
en C-nivå.

URVALSFÖRFARANDE TILL YH ARBORIST
Det finns 24 platser på Arboristutbildningen. Antalet behörigt sökande är ofta fler än antalet
utbildningsplatser, därför gör vi ett urval enligt följande beskrivning.
Steg 1
Vi räknar ut jämförelsetalet på ditt gymnasiala betyg enligt skala 0,97-20. Vid bokstavsbetyg används
UHRs omvandlingstabell.
Steg 2
Examen från Naturbruksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet eller examen från ettåriga
trädgårdsutbildningar exempelvis KomVux, arbetsmarknadsutbildningar ger 8 poäng.
Steg 3
Särskilt prov som poängsätts enligt en skala 1p-8p. Praktiskt prov 1p-5p, läsförståelse svenska 0,1p-1,5p,
läsförståelse engelska 0,1-1,5p.
Steg 4
Sökande med högst sammanlagda poäng antas till utbildningen Om sökande som erbjudits plats
tackar nej kontaktas annan sökande enligt en reservlista.

Tänk på att aldrig skicka in intyg eller betyg i original!
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