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YRKESSTUDIER
SAMTIDIGT SOM DU LÄR DIG ÄNNU BÄTTRE SVENSKA

Med en gedigen grundutbildning f inns 
det goda möjligheter att få arbete i  
trädgårds- och odlingsbranschen. 
Yrkes-Sf i på Hvilan Utbildning är en 
yrkesmässig utbildning kombinerad 
med Sf i.

UTBILDNINGEN

Sfi Trädgård är en arbetsmarknadsutbild-
ning vilken Arbetsförmedlingen ansvarar för 
i samarbete med Hvilan Utbildning som ut-
förare. Parallellt med yrkesstudierna läser du 
integrerad svenska på plats med legitimerad 
Sfi-lärare. Ansvarig för Sfi är Folkhögskolan 
Hvilan. Utbildningen är på 1,5 år (60 veckor).

VI ERBJUDER FÖLJANDE MODUL

Trädgårdsanläggning och skötsel.
Läs mer om modulens innehåll på: 
www.hvilanutbildning.se

PRAKTIK 

För att anställningsbarheten ska bli så hög 
som möjligt ingår praktik ute i branschen 
som men självklar del. Att få ett eget nätverk 
och få en direkt inblick i arbetslivet är viktigt 
för att kunna gå ut i arbete efter utbildningen. 

VEM FÅR SÖKA?

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen 
och tidigare studerat Sfi med godkänt re-
sultat på kurs B. Du behöver inte ha tidigare 
erfarenhet från odling eller trädgårdsan-
läggning, men väl ett gediget intresse av 
att stu dera och därefter arbeta i trädgårds-
branschen.

ANSÖKAN & ANTAGNING

Efter beslut från din hemkommun tar du 
kontakt med din handläggare på Arbets-
förmedlingen.

DU GÖR DIN ANSÖKAN DIGITALT:
www.yrkessfiskane.se

UTBILDNINGSSTART

På www.hvilanutbildning.se får du mer info 
om aktuella rekryteringsperioder och start- 
datum för utbildningen.

INFORMATIONSMÖTEN & STUDIEBESÖK

Vi bjuder regelbundet in till informationsmö-
ten där du förutom Sfi-lärare, yrkeslärare och 
rektor även träffar handläggare från Arbets-
förmedlingen. Du får en samlad information 
om utbildningen och hur du söker. 

Intresserade deltagare bjuds också in till studie-
besök för en kort utbildningsinformation och 
en guidad rundvandring genom skolans parker, 
maskinhallar, verkstäder, markbyggnadshall, 
växthus, restaurang och teoretiska undervis-
ningslokaler. Se www.hvilanutbildning.se för 
datum och tider.

Gå in på www.yrkessfiskane.se 
eller ta kontakt med din hand
läggare på Arbetsförmedlingen, 
vuxenutbild ningen i din hem
kommun eller kontakta:

Mikael Wikman
Sfi-lärare
Hvilan Utbildning

Tel. 040  46 37 51
mikael.wikman@hvilanutbildning.se

Liza Bard
Sfi-rektor
Folkhögskolan Hvilan

Tel. 040  46 44 09
liza.bard@hvilan.se

BEHÖVER DU HJÄLP ELLER 
VILL VETA MER?



Hvilan Utbildnings uppdrag är att utbilda f ramtidens bästa 
med arbetare och företagare – människor som vill  jobba 
inom trädgårdsbranschen med odling, handel, anläggning 
eller design.

STUDERA PÅ SVERIGES 
GRÖNASTE SKOLA

BRANSCHÄGD SKOLA

Hvilan Utbildning är en bransch ägd skola och 
ägs av GRO – Gröna näringens riks organisation 
– en ideell förening under LRF Trädgård. 

Vi har anpassade lokaler och utrustning för 
både praktisk och teoretisk utbildning inom 
trädgård och trädvård.

Runt om skolbyggnaderna i Skåne finns cirka 
tio hektar mark där lektioner i frilandsodling 
bedrivs, resterande ca 50 hektar arrenderas ut. 
Skolan har förutom stora parkområden och en 
aktiv plantskola med tillhörande butik, flera växt-
hus om totalt 1200 m2  som används för odling 
av snittblommor, krukväxter och grönsaker. Vi 
har också en markbyggnadshall där studerande 
kan öva anläggning, dränering och stensättning 
vintertid. 

FANTASTISKA UTBILDNINGS- 
MÖJLIGHETER

Hvilan Utbildning finns i Kabbarp, Stockholm, 
Uppsala och Lund – och erbjuder gymna
sium, uppdragsutbildningar, en yrkeshög
skola inom trädgård, Yrkesvux och arbets
marknadsutbildningar inom trädgård.
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HVILAN UTBILDNING
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