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Hvilan Utbildning är en anrik skola som utbildat i skånska Kabbarp  
sedan 1868, men bedriver idag vuxenutbildningar i Skåne, Stockholm, 
Uppsala och Örebro.

Skolan har en lång tradition av gröna utbildningar och genom vår nästan 
150-åriga historia har vi alltid utbildat med god kvalitet. På Hvilan är kun-
skap och kompetens i fokus samtidigt som vi tycker att det är av yttersta 
vikt att våra studerande trivs under sin studietid.

Idag är Hvilan Utbildning en av få skolor som är branschägda och ägs av 
GRO – Gröna näringens riksorganisation - som är en ideell organisation. 
Ägandet sker utan vinstutdelning och vinsten är istället välutbildade  
studerande. 

Vi är den personliga skolan med varm, öppen atmosfär och riktigt bra 
lärare. Hvilan Utbildnings unika profil lockar studerande från hela landet 
till våra skolor. Utbildningsutbudet är brett och vi utbildar vuxna inom 
yrkeshögskolan, arbetsmarknadsutbildningar och yrkesvux – men även åt 
företag i branschen. På skolan i skånska Kabbarp bedriver vi även gymna-
sieutbildningar inom naturbruk. Våra utbildningar finns runt om i Sverige 
och förser branschen med eftertraktade kompetenser och nya medarbe-
tare på olika nivåer. 

Oavsett vilken skola du studerar på är kompetensnivån hög bland perso-
nalen, både vad gäller teoretiska kunskaper och yrkeserfarenhet inom de 
olika områdena. Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna. Därför är kvalitet 
och omvärldsbevakning viktiga ledord för oss. Vi arbetar för att få dig moti-
verad, engagerad och nyfiken på framtiden. 

Välkommen till Hvilan!

SVERIGES  
GRÖNASTE SKOLA

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER! @hvilanutbildning

YOUTUBEFILMER

Se våra youtubefilmer om våra 
utbildningar och få en bra bild av 
utbildningen och skolan!

Praktisk skog- och naturvårdare >

Arborist >

Trädgårdsanläggare >

John Taylor berättar om Hvilan >

https://www.instagram.com/hvilanutbildning/?hl=sv
https://www.facebook.com/hvilan.utbildning
https://www.youtube.com/watch?v=9PUb82f-j7o
https://www.youtube.com/watch?v=gPk2xxg4PYM
https://www.youtube.com/watch?v=4jGZ2avDuqE
https://www.youtube.com/watch?v=WBqboEBFhQw 
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VUXENUTBILDNINGAR HVILAN UTBILDNING

Hvilan Utbildning erbjuder gröna vuxenutbildningar i skånska Kabbarp, 
Stockholm, Uppsala och Örebro på flera nivåer.

Vi kan i samarbete med bland annat Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh), kommu-
ner och Arbetsförmedlingen (AF) ge gröna vuxenutbildningar inom trädgårdsnäring-
en på flera nivåer – och som möter branschens behov.

Vi lägger också stor vikt vid lärande genom praktik och ligger per automatik nära 
trädgårdsbranschen eftersom skolan ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation. 
Praktikperioderna tillbringar du på en arbetsplats och tillsammans med en handleda-
re får du använda dig av dina nya kunskaper. När du väljer praktikplats får du använda 
dig av vårt stora kontaktnät med företag runt om i landet. På praktikplatserna skapar 
du egna kontakter med yrkeslivet som med stor sannolikhet kommer innebära din 
väg in på arbetsmarknaden.

YRKESHÖGSKOLAN (YH)

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) ges i samarbete med Myndig-
heten för yrkeshögskolan (Myh). En utbildningsform som ger 
en konkurrenskraftig utbildning som gör dig väl förberedd för 
arbetsmarknaden. Du får handfast praktisk undervisning varvat 
med gedigen teoretisk utbildning. Cirka en tredjedel av utbild-
ningen består av LIA (lärande i arbete) där du utbildas i skarpt 
läge på en arbetsplats.

Utbildningarna är CSN-berättigade och passar dig som har en 
gymnasieexamen eller motsvarande.

Behörighet

För vissa av våra YH-utbildningar krävs det gymnasiekurserna Marken och växternas 
biologi, Fordon och redskap, Biologi eller Växtkunskap 1 som en del i den särskilda 
behörigheten. I de fall du ej uppfyller denna särskilda behörighet kan du läsa in denna 
på distans via oss och där du med godkänt resultat bedömas ha motsvarande kunskaper.

För vissa YH-utbildningar krävs det också yrkeserfarenhet inom den gröna branschen 
som en del av den särskilda behörigheten. Läs på respektive YH-utbildning vad som 
gäller kring behörighet.

Behörighetsgivande kurspaket

Om du saknar gymnasiekurserna Marken och växternas biologi, Fordon och redskap, 
Biologi eller Växtkunskap 1 som den särskilda behörigheten kräver, erbjuder vi en 
behörighetsgivande preparandkurs.

GRÖNA UTBILDNINGAR
Som bygger på branschens behov!

KABBARP UPPSALA ÖREBROSTOCKHOLM
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YRKESVUX

Yrkesvux är en yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå framtagen i nära kontakt 
med trädgårdsbranschen och ger dig de gymnasiala kurserna inom naturbruks-
programmet inriktning trädgård. I utbildningen ingår APL (praktik) som görs på 
ett företag i branschen där du får lära dig yrket.

Utbildningen ges genom kommunen som du är folkbokförd i och bekostas av 
kommunen via CSN. Det är kommunen som beslutar om din utbildning.

Behörighet

Utbildningen passar dig som vill omskola dig inom en bransch som behöver kom-
petent personal – men som saknar gymnasiala kurser och kunskap inom yrket.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsmarknadsutbildning är en kort yrkesinriktad utbildning inom bristyrken där 
kompetent personal med rätt kunskap behövs. Våra arbetsmarknadsutbildningar 
är cirka 43 veckor lång bestående av en inledande förberedande utbildning där du, 
och vi, får testa på om utbildningen skulle kunna passa dig.

Utbildningen består av såväl teoretiska som praktiska moment, samt praktik på ett 
företag, där du får lära dig trädgårdsyrket inom skötsel, förvaltning och anläggning. 
Denna utbildningsform är framtagen och utformad så att du vid avslutade studier 
ska ha goda förutsättningar att få ett arbete i branschen.

Behörighet

För att gå en arbetsmarknadsutbildning behöver du vara inskriven som arbets-
sökande på Arbetsförmedlingen. Under den förberedande utbildningen görs en 
bedömning huruvida arbetsmarknadsutbildningen är aktuell för dig. Bedömning-
en bygger på dina förutsättningar avseende bland annat tidigare utbildning och 
erfarenheter, möjligheten att få jobb samt branschens behov.

UPPDRAGSUTBILDNING (KURSER FÖR BRANSCHEN)

Genom kurser och uppdragsutbildningar förser vi personal i trädgårdsbranschen 
med kurser och vidareutbildning inom såväl beskärning, trädvård, odling och an-
läggning som motorsåg, maskiner, arbetsmiljö, kommunikation och ledarskap.

Vi ger uppdragsutbildning på våra skolor i Skånska Kabbarp och i Stockholm – 
men även på distans.

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

För mer information om våra utbildningar, behörighet och ansökan - läs på vår  
hemsida! 

WWW.HVILANUTBILDNING.SE

http://www.hvilanutbildning.se


UTBILDNINGSUTBUD
På nästa sida!
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YRKESHÖGSKOLAUTBILDNINGSUTBUD

En arborist är en trädvårdsspecialist som vårdar träd i såväl stadsmiljöer som i naturvårds-
projekt. De träd vi har i vår närmiljö är ofta resultatet av stora investeringar och har höga 
ekonomiska och kulturella värden. 

Arborister arbetar för att träden ska vara säkra, harmoniskt uppbyggda och friska. Arbo-
rister bedömer behov av, planerar och genomför trädvårdsinsatser. De är också sakkunni-
ga vid trädval samt alla arbeten som rör hantering av träd från plantskola till plantering, 
uppbindning och skötsel.

En arborist måste ha mycket goda kunskaper om trädets funktion, anatomi, biologi och 
livsmiljö. Annan viktig kunskap är vilka sjukdomar, svamp- och insektsangrepp som kan 
drabba vedartade växter, hur man behandlar skador på träden samt ger träden förut-
sättningar att själva begränsa angrepp. Arboristen bör också ha ett öga för estetik och på 
begäran kunna utföra arbeten som gynnar biodiversitet.

I arbetet kan en arborist ena dagen klättra upp och beskära eller sektionsfälla träd, för att 
nästa dag arbeta som konsult och inventera och göra riskbedömningar av enstaka träd 
eller hela bestånd. 

Som arborist är det viktigt att vara 
i god fysisk kondition, tycka om 
utomhusarbete under alla årstider 
och vara beredd på att arbeta på 
höga höjder. 

Arborister kan vara anställda vid 
förvaltningar och trädgårdsföretag. 
De kan också vara egna företagare 
och utföra arbeten åt privata kun-
der, företag och förvaltningar.

BEHÖRIGHET

För att bli antagen till utbildningen 
krävs grundläggande behörighet 
för yrkeshögskolestudier samt lägst 
betyget E/3/G i gymnasiekurserna 
nedan:

• Fordon och redskap, 100p
• Marken och växternas biologi, 

100p
• Växtkunskap 1, 100p

ARBORIST
Trädvårdsspecialist på höga höjder

KABBARP STOCKHOLM

KURSPLAN – 350 YHP

Dendrologi och ståndortslära 30

Examensarbete 25

Företagsekonomi, entreprenörskap  35

och arbetsrätt 

Klättringsteknik 25

Kommunikation  10

LIA 1  35

LIA 2  45

LIA 3  60

Marklära och naturvård 15

Maskiner i trädvården 25

Sjukdomar och skador 25

Tillämpad trädvård 40

Träden i samhället 10

Trädfysiologi 20

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

För mer information om utbildningen, behörighet  
och ansökan - läs på vår hemsida! 

WWW.HVILANUTBILDNING.SE

CSN-Berättigad: Ja      Möjlighet till internatboende: Ja i Kabbarp

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

För mer information om utbildningen, behörighet 
och ansökan - läs på vår hemsida! 

WWW.HVILANUTBILDNING.SE

http://www.hvilanutbildning.se
http://www.hvilanutbildning.se
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Praktiskt skog- och naturvårdare är, som det låter, ett praktiskt yrke och utbildning. Under 
utbildningen får du fördjupande kunskaper inom bland annat ekologi, hur skogen och na-
turen fungerar och förhåller sig – du lära känna växter i naturen. Du får även en förståelse 
för hur skog och natur används som rekreationsområden och hur man, genom artkänne-
dom och kunskap om växter och växtsystem, skapar den infrastruktur som krävs. Utbild-
ningen ger dig även kompetenser om hur skogs- och naturvården är upplagd och orga-
niserad, värdefulla kunskaper då du som praktisk skogs- och naturvårdare ska kunna läsa 
och förstå naturvårdsprogram – och bedöma och utföra nödvändiga åtgärder därefter. 

Som praktiskt skog- och naturvårdare kan du efter examen arbeta vid större naturreser-
vat och nationalparker, som anställd eller genom upphandling (via egen verksamhet) på 
uppdrag av Länsstyrelsen. I utbildningen ingår kurser som kommunikation och informa-
tionsarbete. Kursen ger dig värdefull kompetens inom naturpedagogik, olika naturområ-
den och naturguidning – vilket efter examen även ger dig möjlighet att kunna arbeta som 
naturguide.

Till skillnad från arborister, vilka främst arbetar med trädvård av enskilda träd, får du som 
praktiskt skog- och naturvårdare ett helhetsgrepp om naturvårdsarbetet.

BEHÖRIGHET

För att bli antagen till utbildningen 
krävs grundläggande behörighet 
för yrkeshögskolestudier samt lägst 
betyget E/3/G i gymnasiekurserna 
nedan:

• Marken och växternas biologi, 
100p

• Växtkunskap 1, 100p

eller...

• Biologi, 100p

PRAKTISK SKOG-  
OCH NATURVÅRDARE
Bevara naturreservat och nationalparker

KABBARP

KURSPLAN – 400 YHP

Ekologi och naturvård 50

Examensarbete 30

Kommunikation och informationsarbete 40

LIA 1 (Lärande i arbete) 30

LIA 1 (Lärande i arbete) 40

LIA 1 (Lärande i arbete) 60

Maskiner i skogs- och naturvård 50

Skötsel och förvaltning av natur- 50 
och skogsmiljöer

Växttaxanomi, dendrologi och 50 
ståndortslära

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

För mer information om utbildningen, behörighet  
och ansökan - läs på vår hemsida! 

WWW.HVILANUTBILDNING.SE

CSN-Berättigad: Ja      Möjlighet till internatboende: Ja

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

För mer information om utbildningen, behörighet 
och ansökan - läs på vår hemsida! 

WWW.HVILANUTBILDNING.SE

YRKESHÖGSKOLAUTBILDNINGSUTBUD

http://www.hvilanutbildning.se
http://www.hvilanutbildning.se
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Har du yrkeserfarenhet om minst ett år, på minst halvtid, inom den gröna sektorn och vill 
vidareutbilda dig? En trädgårdsanläggare inom hållbar park och utemiljö har färdigheter 
i att utforma trädgårdsritningar från idé till färdig ritning, men även mycket goda kunska-
per inom anläggningstekniska lösningar för utveckling av gröna ytor med utgångspunkt i 
miljö- och kvalitetstänkande.

Utbildningen består av nio obligatoriska kurser och två praktikperioder (LIA) och avslutas 
med ett examensarbete. Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen Trädgårdsanlägga-
re - Hållbar park och utemiljö.

Utbildningen ger dig kunskaper och överblick över angränsande yrkes- och kompetens-
områden såsom trädgårdsmästare, arkitekter och trädgårdsingenjörer. Efter avslutad ut-
bildning kan du arbeta som anläggare i privata och offentliga miljöer. Trädgårdsanläggare 
kan vara anställda i offentliga förvaltningar eller privata företag inom anläggning eller/ och 
entreprenad. Anläggningsbranschen är i stort rekryteringsbehov och branschen har brist 
på utbildade anläggare.

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssa-
lar, markbyggnadshallar, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrust-
ning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god 
branschkännedom och är erfarna utbildare. 

BEHÖRIGHET

För att bli antagen till utbildningen 
krävs grundläggande behörighet 
för yrkeshögskolestudier samt lägst 
betyget E/3/G i gymnasiekurserna 
nedan:

• Fordon och redskap, 100p
• Marken och växternas biologi, 

100p
• Växtkunskap 1, 100p

Minst 1 års yrkeserfarenhet på 50% 
(halvtid) inom gröna sektorn, och 
arbetat under minst en växtsäsong 
med trädgårdsanläggning av grö-
na miljöer.

TRÄDGÅRDSANLÄGGARE
Hållbar park- och utemiljö

UPPSALA

KURSPLAN – 300 YHP

Anläggning av hårdgjorda ytor 50

Anläggning av vegeterade ytor 30

Arbetsprocessen och 40 
trädgårdsanläggningsarbete

Dagvattenhantering, schakt och dränering 20

Examensarbete 20

Fördjupad växtkunskap och växtskydd 30

Ledarskap och kommunikation 20

LIA 1 20

LIA 2 30

Påbyggnad maskiner och redskap 20

Skötsel av utemiljöer 20

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

För mer information om utbildningen, behörighet  
och ansökan - läs på vår hemsida! 

WWW.HVILANUTBILDNING.SE

CSN-Berättigad: Ja      Möjlighet till internatboende: Nej

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

För mer information om utbildningen, behörighet 
och ansökan - läs på vår hemsida! 

WWW.HVILANUTBILDNING.SE

YRKESHÖGSKOLAUTBILDNINGSUTBUD

http://www.hvilanutbildning.se
http://www.hvilanutbildning.se
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Är du intresserad av en av våra Yrkeshögskoleutbildningar men har inte den 
fullständiga behörigheten?

För alla YH-utbildningar krävs gymnasieexamen eller motsvarande som grundläggande 
behörighet. För vissa av våra YH-utbildningar krävs det gymnasiekurserna Marken och 
växternas biologi, Fordon och redskap samt Växtkunskap 1 som en del i den särskilda  
behörigheten. Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa 
en preparandkurs som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekurserna Växtkun-
skap 1, Fordon och redskap och Marken och växternas biologi.

För vissa YH-utbildningar krävs det även yrkeserfarenhet inom den gröna branschen som 
en del av den särskilda behörigheten. Läs på respektive YH-utbildning vad som gäller 
kring behörighet.

Vi erbjuder behörighetsgivande kurspaket (preparandkurs) till dessa utbildningar:

• YH Arborist
• YH Trädgårdsanläggare
• YH Praktisk skog- och naturvård

KURSINNEHÅLL

Preparandkursen innehåller tre gymnasiekurser från naturbruksprogrammet:

• Fordon och redskap, 100p
• Marken och växternas biologi, 100p
• Växtkunskap 1, 100p

Minst 1 års yrkeserfarenhet på 100% (heltid) inom gröna sektorn, och arbetat under minst 
en växtsäsong med skötsel eller odling av gröna miljöer.

ATT TÄNKA PÅ.. .

• Preparandkursen garanterar ingen utbildningsplats
• Det utfärdas inget kursintyg eller diplom för avklarad preparandkurs
• Avklarad preparandkurs ger endast lokal behörighet för YH-utbildningar som ges av 

Hvilan Utbildning

ANSÖKAN

Preparandkursen är gemensam oavsett vilket YH-utbildning du tänker söka.  
Läs mer om anmälan, kostnad och upplägg på vår hemsida: www.hvilanutbildning.se

PREPARANDKURS
Behörighetsgivande kurspaket

DISTANS
Läses i din egen takt. Anmälan görs via hemsidan och 
Hvilan Utbildning tar en administrativ kostnad. CSN-Berättigad: Nej

YRKESHÖGSKOLAUTBILDNINGSUTBUD

http://www.hvilanutbildning.se
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YRKESVUXUTBILDNINGSUTBUD

Utbildningen syftar till att ge gymnasiala kurser från Naturbruksprogrammet inriktning 
Trädgård för att möta trädgårdsbranschens anställningsbehov samt ligga till grund för 
vidare studier inom trädgård.

Utbildningspaketen är på heltid under två terminer och består av mycket praktiska öv-
ningar på skolans odlingar och parkanläggningar. Kurserna genomförs teopraktiskt vilket 
innebär att studerande får ordentliga teoretiska kunskaper parallellt med de yrkesmässiga 
färdigheter som branschen efterfrågar. Växtkunskap går som en röd tråd genom utbild-
ningarna. De studerande lär sig fackuttryck och begrepp som används inom trädgårds-
branschen både genom praktisk tillämp-
ning och i en vanlig skolsal. I utbildningen 
ingår praktikperioder (APL) där man får 
chans att prova på yrket och knyta kontak-
ter med arbetsgivare. 

UTBILDNINGSINRIKTNINGAR

• Trädgårdsodling
• Trädgårdsanläggning
• Trädgårdsskötsel

ANSÖKAN

Görs via Malmö stad eller din hemkom-
mun.

BEHÖRIGHET

Du behöver kunskaper i svenska motsva-
rande åk 9 för att kunna tillgodogöra dig 
utbildningen.

ÖVRIGT

Utbildningen är CSN berättigad och be-
drivs som heltidsstudier. Läromedel bekos-
tas av studerande och utbildningen kräver 
viss skyddsutrustning såsom arbetsskor. 
Information om läromedelskostnad och 
skyddsutrustning skickas hem till antagna 
studerande.

YRKESVUX
Trädgårdsodling, anläggning och skötsel

KABBARP

GEMENSAMMA KURSER

Växtkunskap 1

Växtkunskap 2

Trädgårdsodling

Trädgårdsmaskiner

Fordon och redskap

Beskärning och trädvård

TRÄDGÅRDSODLING

Trädgårdsodling – Plantskola

Odling i växthus 1

Odling i växthus 2

Trädgårdsodling – Special

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

Trädgårdsanläggning 1

Trädgårdsanläggning 2

Trädgårdsanläggning  – Special

Design 1

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Trädgårdsanläggning 1

Skötsel av utemiljö

Skötsel av utemiljö – Special

Design 1

CSN-Berättigad: Ja      Möjlighet till internatboende: Ja

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

För mer information om utbildningen, behörighet 
och ansökan - läs på vår hemsida! 

WWW.HVILANUTBILDNING.SE
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ARBETSMARKNADSUTBILDNINGUTBILDNINGSUTBUD

Trädgårdsföretagen har framåtanda och ett stort behov av nya medarbetare. Hvilan Ut-
bildning erbjuder dig en unik möjlighet till yrkesutbildning om du vill jobba inom träd-
gårdsnäringen med odling, handel, anläggning eller skötsel.

Utbildningen är en grundutbildning inom trädgård, motsvarande gymnasienivå och 
innehåller både teori och praktik. Under vintermånaderna är det mer fokus på teori och 
under sommarmånaderna ökad tonvikt på de praktiska lektionerna ute i skolans trädgår-
dar. För att din anställningsbarhet ska bli så hög som möjligt ingår praktik ute i trädgårds-
företag som en självklar del. Att få ett eget nätverk och en direkt inblick i hur branschen 
fungerar är en viktig del i utbildningen.

UPPLÄGG

Ca 44 veckor varar de tre första är en för-
beredande utbildning. Denna är obligato-
risk för att få behörighet att påbörja själva 
arbetsmarknadsutbildningen.

UTBILDNINGSMÅL

Utbildningen är formad för att ge dig en 
så god anställningsbarhet inom träd-
gårdsbranschen som möjligt. Beroende 
på vilken inriktning du valt kan du efter 
utbildningen antingen arbeta med träd-
gårdsanläggning, skötsel av gröna miljöer, 
frilandsodling av grönsaker, växthusarbete 
eller försäljning av växter.

BEHÖRIGHET

Genomförd förberedande utbildning och 
ett gediget intresse och vilja att arbeta i 
branschen är ett krav.

STUDIEBESÖK

Boka in dig på ett studiebesök på den sko-
la du vill gå på. På så sätt får du en bra bild 
av utbildningen och om den skulle kunna 
passa för dig.

ARBETSMARKNADS- 
UTBILDNING
Trädgårdsskötsel och anläggning

INRIKTNINGAR

Utbildningen innehåller två olika  
utbildningsinriktningar:

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV  
UTEMILJÖ
Innehåller bland annat skötsel av 
hårdgjorda och gröna ytor, skötsel-
planer, ogräsbekämpning, bevatt-
ning, lekplatser och reparation av 
träkonstruktioner.

Yrkesutgång: park- eller kyrkogårds-
arbetare, miljövärd.

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING
Innehåller bland annat ritningsläs-
ning, trädgårdshistoria, utsättning, 
avvägning och inmätning, växtbäd-
dar och naturstensarbeten.

Yrkesutgång: trädgårdsanläggare

YRKESBEVIS

Utbildningen ger dig möjlighet att få de 
teoretiska underlagen för branschens 
olika yrkesbevis (TCYK). Detta får du ge-
nom teoretiska och praktiska prov med 
godkänt resultat.

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

För mer information om utbildningen, behörighet 
och ansökan - läs på vår hemsida! 

WWW.HVILANUTBILDNING.SE

KABBARP ÖREBROSTOCKHOLM

CSN-Berättigad: Nej      Möjlighet till internatboende: Nej

http://www.hvilanutbildning.se


BRANSCHKURSER
Uppdragsutbildning
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UPPDRAGSUTBILDNINGBRANSCHKURSER

Vi förser dig och din verksamhet med konkurrenskraft, genom kurser och  
uppdragsutbildningar, med kompetensutveckling inom trädgårdsbranschen!

Vi erbjuder kurser, utbildningar och kompetensutveckling för företag inom anläggning, 
skötsel, plantskola, parkförvaltning, kyrkogårdsförvaltning, fastighetsbolag m fl. i skånska 
Kabbarp, Stockholm och på distans. 

Genom ett gediget kursutbud kan vi förse dig och din verksamhet med konkurrenskraftig 
kompetensutveckling utifrån dina behov. Om du inte har möjlighet att komma till oss – så 
kommer vi till dig!

ETT AXPLOCK AV VÅRA KURSER:

• Beskärning och växtkunskap, 2 dagar

• Beskärning och trädvård TCYK, 5 dagar

• Riskbedömning – Farliga träd 1, 1 dag

• Trädklättring A, B och C

• Sjukdomar och skadegörare på buskar 

och träd, 2 dagar

• Designa med sommarblommor, 3 dagar

• Diplomutbildning för kyrkogårdens  

personal (6 delkurser)

• Invasiva växter, 0,5 dag

• Marktäckande perenner, 2 dagar

• Växtkännedom steg 1-2 TCYK, distans

• Plantskolist TCYK (6 delkurser)

• Växthusodling, 8 dagar

• Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK

• Ritläsning. avvägning och utsättning 

TCYK, 3 dagar

• Naturstensarbeten TCYK

• Arbete på väg 1.1-1.3

• Hjärt- och lungräddning, 0,5 dag

• Service & underhåll av småmaskiner, 1 dag

• Motorsågskurs A, B, C, E

• Röjsåg

• Ledarskap och kommunikation, distans

• Kalkylering – räkna på jobb, distans

•  

KONTAKTA OSS

Komplett kursutbud kan du se på vår hemsida här. är du behov ett större kurspaket? Vi 
sätter gärna ihop ett utifrån ert behov. Välkommen att höra av dig till oss. 

Maria Anetoft Andersson
Ansvarig Uppdragsutbildning
maria.anetoft@hvilanutbildning.se

BRANSCHKURSER
För dig som redan arbetar i branschen 
och vill höja kompetensen

DISTANS
Kurser som riktar sig till dig 
som redan arbetat i branschen. CSN-Berättigad: NejKABBARP STOCKHOLM

Möjlighet till internatboende: Ja, i Kabbarp
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MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

För mer information om våra kurser, behörighet 
och anmälan - läs på vår hemsida! 

WWW.HVILANUTBILDNING.SE

https://www.hvilanutbildning.se/utbildningar?utbildningsform=4&inriktning=All&placering=All
mailto:maria.anetoft%40hvilanutbildning.se?subject=
http://www.hvilanutbildning.se


KABBARP

Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp

STOCKHOLM

Frescati hagväg 24
114 14 Stockholm

UPPSALA

Hampus von posts väg 8
756 51Uppsala

ÖREBRO

Sommarrovägen 20
702 30 Örebro

Tel: 040-46 37 00
info@hvilanutbildning.se  

www.hvilanutbildning.se

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER! @hvilanutbildning

SE FILMER OM VÅRA UTBILDNINGAR PÅ YOUTUBE! @hvilanutbildning

https://www.instagram.com/hvilanutbildning/?hl=sv
https://www.facebook.com/hvilan.utbildning

