TCYK-CERTIFIERAD

Fortbilda dina anställda
under lågsäsong!
Nu utbildar Hvilan Utbildning Certifierade Plantskolister i nära samarbete
med LRF Trädgård/ Plantskola och TCYK. Syftet är att tillgodose plantskoleföretagens behov av kompetenta medarbetare. Det här är en möjlighet
att kompetensutveckla de egna medarbetarna och därmed också företaget.
Kursdatum

15 –19 januari 2018 och 29 januari–2 februari 2018

Kurslängd

5 dagar, samt inläsning

Kursbeskrivning

Kursen ger deltagarna både praktiska och teoretiska kunskaper
i sortimentkunskap, förökning och produktion av småplantor.

Kostnad

9 900 kr ex moms, utbildningsplats kan köpas av företag eller
enskilda personer. I priset ingår frukostbuffé, förmiddagsfika,
lunch och eftermiddagsfika.

Boende

Boende på skolan kan erbjudas. Kostnad för boende 2 250 kr
ex moms/v, i priset ingår kvällsmat.

PLANTSKOLIST
Kursstart v 3 och 5 2018
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Förkunskapskrav Tala och förstå muntlig och skriftlig svenska.
Arbetat två eller flera säsonger inom trädgård (> 12 mån).
Eller arbetat minst en säsong på någon typ av plantskola (> 6 mån).
Eller har en utbildning inom trädgård på gymnasial-, yrkeshögskoleeller högskolenivå
Anmälan

Sista anmälningsdag är 22 december 2017.
Anmälan görs direkt på hemsidan: www.hvilanutbildning.se

Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp
Tel: 040-46 37 00
info@hvilanutbildning.se
www.hvilanutbildning.se

Följ Hvilan Utbildning och Hvilan Trädgårdar
på Facebook och Instagram

KURSER & UPPDRAGSUTBILDNINGAR

Certifierad Plantskolist
Certifierad Plantskolist består av sex
kurser som är fördelade över tre år med
två kurser per vinter. Kursblock 13:1–2
och 13:3–4 kan göras i omvänd ordning
men kursblock 13:5–6 ska alltid göras
sist. Varje kurs leder till ett yrkesbevis.
Man kan gå valfritt antal kurser och ta ett
antal yrkesbevis, men för att bli Certifie
rad Plantskolist krävs Yrkesbevis 13:1–6

Rätt kompetensutveckling ger motiverade och kunniga medarbetare.
Våra kunniga lärare och föreläsare har lång erfarenhet från plantskolebranschen. Utbildningen varvas med teori, studiebesök och fältvandringar vilket bidrar till spännande diskussioner och reflektioner. Att gå
kursen handlar inte bara om att lära sig ny fakta, det är minst lika viktigt
med utbyte av erfarenheter med kurskollegor och kursledaren.

YRKESBEVIS 13.3
5 DAGAR
Sortimentkunskap
Förökning & produktion
av småplantor
Plantskoleteknik

YRKESBEVIS 13.1
5 DAGAR
Sortimentkunskap
Växtfysiologi 1
Mark och substrat

YRKESBEVIS 13.2
5 DAGAR
Sortimentkunskap
Växtfysiologi 2
Växtnäring

Efter godkänt prov:
Yrkesbevis 1

Efter godkänt prov:
Yrkesbevis 2

YRKESBEVIS 13.4
5 DAGAR
Sortimentkunskap
Produktion av
plantskoleväxter

YRKESBEVIS 13.5
5 DAGAR
Sortimentkunskap
Växtskydd 1
Lagar och regler
Ekonomi

YRKESBEVIS 13.6
5 DAGAR
Sortimentkunskap
Växtskydd 2
Arbetsledning/arbetsmiljö
Ekonomi

Efter godkänt prov:
Yrkesbevis 5

Efter godkänt prov:
Yrkesbevis 6

Efter godkänt prov:
Yrkesbevis 4

Hvilan Utbildning är
Sveriges grönaste skola

samt att man gör att antal arbetstimmar på
en plantskola (ska intygas av arbetsgiva
ren). De 3 500/2 400 timmarna får göras
innan, under eller efter kurserna. 3 500
timmar gäller för dem som inte har någon
utbildning inom trädgård innan. 2 400
timmar gäller för dem med någon typ av
trädgårdsutbildning från gymnasie/yrkes
vux/YH/SLU.

Efter godkänt prov:
Yrkesbevis 3

Certifierad
Plantskolist
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