ANLÆGS

GARTNER

ASSISTENT

VI ANLÆGGER FREMTIDEN
Uddannelsen er for dig, der har lyst til at arbejde i det fri,
og som kan lide at arbejde med planter og belægning. Uddannelsen som anlægsgartnerassistent er lidt kortere end hele
uddannelsen til anlægsgartner. Som assistent arbejder du også
med pleje og vedligeholdelse af grønne arealer samt nyanlæg
af mindre arealer med græs og planter. I anlægsgartnerassistentens arbejde indgår også betjening og vedligeholdelse af
maskiner og redskaber.
Jeg kan godt lide at arbejde ude og bruge hænderne. Jeg
kan også godt lide, at teorien læres sammen med praksis i stedet for, at vi bruger en masse tid i klasselokalet.
Kris Deleuran, elev på uddannelsen til anlægsgartner.
På skolen lærer du at sætte træer, blomster og græs sammen.
Du lærer også at arbejde med fliser og andre slags sten. En
vigtig del af arbejdet går ud på at bruge maskiner som læssemaskiner og minigraver til større opgaver. Udover at afslutte
som anlægsgartnerassistent kan du afslutte som anlægsgartner
med speciale i anlægsteknik eller plejeteknik.
Det er et frit og selvstændigt arbejde, og så møder man
som anlægsgartner hele tiden nye og vidt forskellige
mennesker. Det kan jeg godt lide. Jeg kan også godt
lide arbejdet med maskiner såsom minigraver.

FAG

Du lærer om anlægsteknik, plantekendskab og plantesundhedslære. Du skal have fag som biologi, jord, vand, næring,
matematik, materialeforståelse og opmåling. Du lærer også
om planters sundhed og behandling. Nogle steder arbejder
man med økologiske principper, så derfor får du undervisning
i det.
KAN JEG LÆSE VIDERE?
Du kan videreuddanne dig til anlægsgartner.
BÅDE I SKOLEN OG I VIRKSOMHEDEN
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Anlægsgartnerassistent: 1 år og 8 måneder

Grundforløb
Praktik
Skoleperiode og assistentprøve

Daniel Jensen, elev på uddannelsen til anlægsgartner.

LØN UNDER UDDANNELSEN

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft.

ADGANGSKRAV

Du skal have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende, og skal minimum have 02 i dansk og matematik.

KONTAKT OG OPTAGELSE

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, inden du træffer dit valg, kan du kontakte studievejleder Pernille Munthe Dahl på
telefon 4133 4752 eller på mail pmda@sceu.dk. Er du allerede klar til at tilmelde dig, foregår det på www.optagelse.dk.

