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För dig
mellan

18–30 år



Hvilan Utbildning är skolan för dig som gillar naturen och att arbeta praktiskt. 
För arbetslösa mellan 18–30 år ges utbildningen AUB Trädgård Ung som
är en riktad insats i samarbete med Arbetsförmedlingen. Efter avslutad ut-
bildning är det lätt att få arbete inom trädgårdsbranschen.

Utbildningen AUB Trädgård Ung ges 
med inriktningen: Skötsel och trädgårds-
anläggning. 

Branschens kompetensbehov ligger till 
grund för utbildningen och den ska ge en 
så god anställningsbarhet som möjligt. 
Modulernas längd anpassas därför efter 
deltagarens individuella behov och för
utsättningar. Rikttiden för de allra flesta 
är 40 veckors utbildning, men kortare 
moduler kan vara aktuella för studeran
de som kan uppvisa tidigare praktisk 
erfarenhet och kunskap.

Utbildningen är yrkesmässig och 
ställer höga krav på deltagarna, både 
teoretiskt och praktiskt.

Praktik – en naturlig del av utbildningen
För att anställningsbarheten ska bli så 
hög som möjligt ingår praktik som en 
självklar del. Att få ett eget nätverk och 
en direkt inblick i hur branschen funge
rar är en viktig del i utbildningen.

Tillträde till utbildningen
Utbildningen är tillgänglig för dig som 
är arbetslös och intresserad av en karriär 
inom trädgård. För att visa ditt intresse 
och söka utbildningarna kontaktar du 
din handläggare på Arbetsförmedlingen. 
Omfatt ningen och vilka moduler som 
ska ingå tas fram i samråd mellan din 
arbetsförmedlare, deltagaren och Hvilan 
Utbildning. Upplägget beskrivs i en 
utbild ningsplan. 
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Hvilan Utbildning är trädgårdsbranschens egen skola och ägs av GRO 
– Gröna näring ens riksorganisation – en ideell förening som ligger under  
LRF Trädgård. 

Skolan startade sin verksamhet i skånska 
Åkarp på 1950talet och finns nu i både 
Åkarp och Stockholm.

Skolans uppdrag är att utbilda fram
tidens bästa medarbetare och företagare 
som vill jobba inom trädgårdsbranschen. 

Anpassade lokaler och hög kompetens 
bland lärarna!
Vi har anpassade lokaler och utrust
ning för både praktisk och teoretisk 
utbildning inom trädgård, trädvård och 
floristik. Runt om skolbyggnaderna i 
Åkarp finns cirka 65 hektar mark varav 
tio används för lektioner i frilandsod
ling. Skolan har parker, plantskola och 
växthus om 1200 m2 som används för 

odling av blommor och grönsaker. Vi har 
också en markbyggnadshall där stude
rande kan öva anläggning och stensätt
ning vintertid.

Kompetensnivån är hög bland perso
nalen, både vad gäller teoretiska kun
skaper och yrkeserfarenhet inom de 
olika områdena. Tillsammans hjälper 
vi dig som studerande att inhämta den 
kun skap och professionalism som krävs i 
ditt framtida yrkesliv.

Hvilan Utbildning
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Efter utbildningen  
kan du jobba som
•  park- eller kyrkogårds- 

arbetare
•  trädgårdsanläggare
•  försäljare av växter vid 

handels trädgård eller  
garden-center

•  miljövärd



Informationsträff/Studiebesök 
Välkommen till oss för att se skolan och träffa lärarna. 
Anmälan via din handläggare på Arbetsförmedlingen. 
Se hemsida för aktuella tider.

Ansökan och antagning
Intresseanmälan görs till din handläggare på Arbets-
för medlingen. Urval görs i dialog med Arbetsför
medlingen och Hvilan Utbildning.

Utbildningstid
Utbildningen är 40 veckor

Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126

232 52 Åkarp  
Tel: 040-46 37 00

info@hvilanutbildning.se  
www.hvilanutbildning.seFölj Hvilan Utbildning på Facebook och Instagram

BASMODULER  20 VECKOR

Växtkännedom Markens och  
växternas biologi

Beskärning och  
trädvård Fordon och redskap

SKÖTSEL OCH TRÄDGÅRDSANLÄGGNING  20 VECKOR

Skötsel och förvaltning 
av utemiljöer Trädgårdsanläggning Lekredskap och  

träarbeten Naturstensarbeten

Trappor och murar Ritläsning, avvägning 
och utsättning

Praktik

Översikt över utbildningsmodulerna

1

Malmö

Lund

Åkarp
Kabbarpsvägen 126


