PREPARANDUTBILDNING – STOCKHOLM
Yrkeshögskoleutbildning Arborist - Ansökningsomgång 2019
Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att under våren läsa en
orienteringskurs som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekurserna Växtkunskap 1, Fordon
och redskap och Marken och växternas biologi.
Preparandutbildningen är upplagd så att du arbetar i ditt eget tempo, men räkna med minst 3
veckors studier.
För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt
resultat på prövningarna.

SEMINARIER (extra insatt kurs, dvs omgång 2) Kursen går i Kabbarp.
MÅNDAG 6 maj, TISDAG 7 majl och ONSDAG 8 maj.
För att kunna lära sig växtmaterial på kort tid anordnar Hvilan Utbildning tre seminariedagar där
lärare håller i växtvandringar på plats. På seminariedagarna ges även föreläsningar i Marken och
växternas biologi och maskinundervisning i Fordon och redskap.

TENTAMENSDAG
Prövningar av kursinnehållet sker dels direkt på plats på seminariedagarna (med riktigt växtmaterial
samt maskiner och redskap) och dels digitalt som hemtentor. Dessa skickas ut och lämnas in

ONSDAG 22 maj.

ANMÄLAN OCH UPPLÄGG
Varje deltagare anmäler sig med fullständiga kontaktuppgifter senast 26 april 2019 genom
anmälningsblankett. Anmälan är bindande och medverkan på seminarierna och prövningsdag är
obligatoriska för ett godkänt resultat ska kunna uppnås. När anmälan mottagits skickas en
bekräftelse.
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SÄRSKILD BEHÖRIGHET
YH Arborist ansökningsomgång 2019
Den behörighetsgivande preparandutbildningen bygger på följande gymnasiekurser:

Växtkunskap 1
Fordon och
redskap

Marken och
växternas
biologi

Godkänd prövning ger särskild behörighet

MÄRK
Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som
uppnås gäller endast lokalt för att bli behörig att söka Yrkeshögskoleutbildning Arborist på Hvilan

Utbildning i Stockholm, september 2019.
Ansökan till Arboristutbildningen görs på särskild ansökningsblankett och ska vara skolan tillhanda
senast 26:e april.
Ett urval görs av behöriga sökande enligt det antagningsförfarande som godkänts av Myndigheten
för yrkeshögskolan samt arboristutbildningens ledningsgrupp av branschrepresentanter.

En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte utbildningsplats.
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