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BESÖK ÅRETS TRÄDGÅRDSRESA! 

Trädgårdsmästarstudenterna vid Yrkeshög-
skolan i Enköping välkomnar allmänheten 
till invigning av tematrädgårdarna 2015.

Onsdagen den 17:e juni, kl. 14.00,
startas resan, vid Åpromenaden i Enköping. 
Servering av tilltugg från världens alla hörn 
och en tävling för alla barn.

Låt dig inspireras till nya äventyrliga trädgårdsidéer!

Instagram @tematradgard2015 #tematrädgårdar2015
Gilla oss på facebook: Tematrädgårdar 2015

INVIGNING & VISNING

Trädgårdsakademin: 

ger utbildningar på distans, t. ex: 
Arbetsledare grönyteförvaltning
Diplomerad trädgårdsarkitekt
Trädgårdsdesign som affärsidé

Naturbruksskolan Dingle: 

Fördjupningskurs Anläggning, sköt-
sel och design, distansutbildning
Trädgård - odling, distansutbildning

DET FINNS EN hel del att välja mellan om 
man vill utbilda sig inom de gröna näring-
arna. Bland de många olika typerna av ut-
bildningar kan det vara bra att känna till 
följande:

• arbetsmarknadsutbildningar. Detta är 
utbildningar som Arbetsförmedlingen 
upphandlar och som kan vara tillgäng-
lig för den som är arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen.

• YH-utbildningar (yrkeshögskoleutbild-
ningar). Utbildningar som anordnas när 
det finns ett särskilt behov på arbetsmark-
naden. De är ofta något kortare än högsko-
le-/universitetsutbildningar, och innehåller 
mycket praktik. 

• folkhögskoleutbildningar/-kurser. Finns 
i många olika varianter, allt från korta kur-
ser på någon vecka, till utbildningar som 
sträcker sig över flera år. Drivs av organi-

sationer, stiftelser, landsting eller regioner.

• gymnasieutbildningar. Här finns oli-
ka varianter med trädgårdsinriktning in-
om gymnasiets naturbruksprogram. På 
grund av dåligt söktryck på utbildnings-
platserna under senare år pågår nu ett arbe-
te för att förändra detta. Idéer om att göra 
om trädgårdsprogrammet, alternativt lägga 
det ihop med fastighetsskötarprogrammet i 
stället för naturbruk diskuteras. 

För den som är sugen på att förkovra sig finns det trädgårdsutbildningar på 
många olika nivåer. Allt från korta kurser, via gymnasie- och yrkesutbildningar 

till högskolestudier. Här har vi sammanställt ett antal av dem, 
och ger tips om var man kan hitta mer information.

av Lena M Fredriksson

Låt kunskaperna spira!

Mer information och fler jobb hittar du på:

www.vgregion.se/jobb

Just nu söker vi:

Trädgårdsmästare 

Vill du vara med 
och utveckla en av 
 Europas främsta 
 botaniska träd-
gårdar och ett av 
 Västsveriges största 
besöksmål?
Ref.nr: 2015/1675

Sista ansökningsdag:  
2015-05-03

Vi är Västra Götalandsregionen 

Göteborgs botaniska  
trädgård

Frosttåliga Planteringskärl
Stora handgjorda planteringskärl i

stengods som tillsammans med rätt växtval 
skapar trivsel och omtanke om miljön.

info@cadabradesign.se • Tel: 0709-285 456
www.cadabradesign.se

Arbetsmarknadsutbildningar ges av:

Hvilan Utbildning, Stockholm och Åkarp
Academedia Eductus, Solna, Tvååker och Vänersborg
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Naturbruksgymnasiet Ingelstad
Nordvik Höga Kusten Kompetens, Noraström

Andra utbildningar/kurser:

Yrkesutbildningar inom trädgård och trädgårdsdesign 
på Medborgarskolan i Stockholm

Folkuniversitetet i samarbete med Gunnebo Slott och 
Trädgårdar ger Trädgård och utemiljöer – grund- 
utbildning 36 veckor

Svensk TrädVård & Utbildning, Ballingslöv ger kurser  
i riggning, nedfirning, klättring m.m.

YH-utbildningar:

Arbetsledare grönyteförvaltning, Ängelholm, Trädgårdsakademin
Arborist, Åkarp, Hvilan utbildning
Kvalificerad Trädgårdsanläggare, Akademi Båstad
Arbetsledare – specialisering trädgård, Akademi Båstad
Kvalificerad Trädgårdsmästare, park/kulturlandskap, Karlskrona  
och Stockholm, Hermods AB
Trädgårdsmästare, Enköpings kommun
Trädgårdsmästare inom utemiljöer, Dingle Naturbruksgymnasium
Trädgård, Mörbylånga, Stiftelsen Capellagården
Urban Gardener, Munkagårdsskolan, Tvååker

Högskoleutbildningar:

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 
erbjuder bland annat utbildningar till:
Agronom
Hortonom
Landskapsarkitekt
Landskapsingenjör
Trädgårdsingenjör

Göteborgs universitet:
Trädgårdens och landskapsvårdens 
hantverk, kandidatprogram

Högskolan Kristianstad:
Landskapsvetarprogrammet

Folkhögskolor: 

Sommenbygdens folkhögskola
Trädgårdsdesign – grundkurs på distans

Vårdinge By folkhögskola
Trädgård och Hantverk

allastudier.se
distansutbildningar.se
eductus.se
gunneboslott.se
gu.se (Göteborgs universitet)
hkr.se (Högskolan Kristianstad)
kyutbildningar.se
medborgarskolan.se/stockholm
naturbruk.nu
slu.se
studentum.se
svensktradvard.se
trga.se (Trädgårdsakademin)

Här kan du hitta mer  
information om utbildningar:


