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En trädgårdsmästare inom park- och växtpro-
duktion har mycket goda kunskaper om skötsel, 
odling och utveckling av gröna miljöer. Trädgårds- 
mästaren arbetar för att de gröna miljöerna 
ska vara väl fungerande, vackra och hållbara. 
De bedömer behov av, planerar och genomför 
skötselinsatser inom park, trädgård och odling. 
Trädgårdsmästare inom hållbar park- och växt- 
produktion har också kunskaper och överblick 
över angränsande yrkes- och kompetensområden 
såsom anläggare, arkitekter och trädgårdsingen-
jörer. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som 
trädgårdsmästare i privata och offentliga miljöer, 
med växthus- och frilandsodling, på handelsträd-
gård eller plantskola. Trädgårdsmästare kan vara 
anställda i offentliga förvaltningar eller privata 
företag inom trädgårdsskötsel eller odling. 

Utbildningen består av ett antal obligatoriska 
kurser följt av kurser inom vald inriktning. De 
obligatoriska kurserna är gemensamma för alla 
och beroende på ditt intresseområde väljer du 
inriktningen ”Hållbar förvaltning och utveckling av 
park” eller inriktningen ”Hållbar växtproduktion”.

Skolan har lokaler och resurser som är anpassade 
efter undervisningen: övningssalar, markbygg-
nadshallar, 65 ha odlingsmark, parkområden, 
växthus samt maskinhall med tillhörande utrust-
ning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörer-
na har en hög ämneskompetens, god bransch-
kännedom och är erfarna utbildare. 

UTBILDNINGSTID

Utbildningen bedrivs under 1,5 år och motsvarar 
heltidsstudier. För planerade starter och övrig 
information, se hemsidan.

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighetskrav
Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller  
kommunal vuxenutbildning.

Särskilt behörighetskrav
• Minst betyget E/3/G i gymnasiekurserna 

Fordon och redskap, Marken och växternas 
biologi och Växtkunskap 1 eller motsvarande 
kunskaper.

samt:

• Yrkeserfarenhet om minst 1 år på heltid inom 
den gröna sektorn. De sökande ska ha arbetat 
under minst en växtsäsong med skötsel av 
gröna miljöer och/eller odling.

BEHÖRIGHETSGIVANDE KURSPAKET

För att tillse att det finns möjlighet även för yrkes-
växlare att bli behöriga kommer vi att erbjuda ett 
behörighetsgivande kurspaket, en sk. preparan-
dkurs. Godkänd preparandkurs ger motsvarande 
särskild behörighet för gymnasiekurserna Fordon 
och redskap, Marken och växternas biologi och 
Växtkunskap 1. Preparandkursen garanterar  
däremot inte en studieplats.

URVAL

Vid fler sökande än antal platser, görs ett urval 
baserat på betyg och arbetslivserfarenhet.
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OBLIGATORISKA KURSER

Nedan beskrivs vilka obligatoriska kurser som 
ingår i Yrkeshögskoleutbildningen Trädgårdsmäs-
tare.

Annuella grödor
Målet med kursen är att kunna identifiera olika 
annuella grödor och ogräs samt kunna beskriva 
och hantera dessa på ett yrkesmässigt sätt utifrån 
ståndort, utvecklingsfas och skötsel- och produk-
tionskrav.

Lignoser och perenner
Kursens syfte är att ge den studerande speciali-
serade kunskaper om ett brett utbud av lignoser, 
perenner och perenna ogräs vad gäller identi-
fiering, dess utvecklingsfaser, skötselbehov och 
produktionskrav.

Marklära och praktisk kompost
Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska 
kunskaper om och förståelse kring markens upp-
byggnad, dess egenskaper samt kompostering.

Hushållning av resurser
Kursen ska ge den studerande kunskaper om 
och överblick över olika verksamheter i den gröna 
näringen samt verktyg att på ett genomtänkt sätt 
identifiera, värdera och nyttja resurser inom dessa.

Ledarskap och kommunikation
Kursens syfte är att ge den studerande kunskap 
om gruppens och ledarskapets roll i en organisa-
tion och de lagar som berör den psykosociala ar-
betsmiljön. Kursen tar även upp kommunikation 
och hur kommunikationsstil kan påverka samar-
bete på arbetsplatsen men även vikten av en god 
kommunikation i kundkontakter för vägledning 
och råd.

Växtanvändning och ståndort (LIA 1)
Kursens syfte är att ge den studerande praktiska 
kunskaper, erfarenheter och förståelse i växtan-
vändning och ståndort baserat på den kunskap 
den fått under tidigare kurser.

Examensarbete
Målet med kursen är att den studerande inom 
en given tidsram ska kunna planera, genomföra 
och utvärdera en fritt vald uppgift inom området 
parkförvaltning, utveckling av park eller träd-
gårdsproduktion för att på så sätt fördjupa sina 
kunskaper inom ämnet.

KURSER INRIKTNING HÅLLBAR  
FÖRVALTNING OCH UTVECKLING AV PARK

Nedan beskrivs vilka kurser som ingår i inriktning-
en hållbar förvaltning och utveckling av park.

Hållbar utveckling och parkförvaltning –  
historiskt perspektiv
Kursens syfte är att ge den studerande ett hel-
hetsperspektiv genom att väva samman då och 
nu. Den studerande ges kunskap och redskapen 
att identifiera, förstå och utveckla park och kultur-
landskap på ett historiskt förankrat men hållbart 
sätt.

Hållbar utveckling och parkförvaltning –  
säsongen i parken
Kursens syfte är att ge den studerande en över-
blick över skötsel- och underhåll av park, kultur-
landskap och andra utemiljöer.

Hållbar utveckling och parkförvaltning –  
framtidens gröna rum
Kursens syfte är att ge den studerande kunskap 
om kommande utmaningar gällande växtval och 
ståndort. De studerande ska utifrån ett avgränsat 
grönområde självständigt kunna upprätta en 
skötsel och successionsplan.

Förvaltning och park (LIA 2)
Kursens syfte är att ge den studerande praktiska 
kunskaper, erfarenheter och förståelse i växtan-
vändning och ståndort baserat på den kunskap 
den fått under tidigare kurser.

KURSER INRIKTNING HÅLLBAR  
VÄXTPRODUKTION

Nedan beskrivs vilka kurser som ingår i inriktning-
en hållbar växtproduktion.

Odlingens förutsättningar
Kursens syfte är att ge den studerande ett 
helhetsperspektiv kring växtproduktion. Den 
studerande ska ges kunskap och redskapen att 
identifiera, förstå och utveckla växtproduktion och 
odling på ett långsiktigt hållbart sätt.

Hållbar växtproduktion växthus
Kursens syfte är att ge specialiserade kunskaper 
och förståelse om växthusodling av trädgårdsgrö-
dor. Målet med kursen är att yrkesmässigt kunna 
planera, utföra och leda arbete i hållbar växthuso-
dling.

Hållbar växtproduktion friland
Kursens syfte är att ge den studerande specialise-
rad kunskap i frilandsodlingens tekniker: förök-
ning, förädling, beskärning och utveckling. Kursen 
omfattar också bland annat bevattningssystem 
och andra tekniker som hjälper odlaren att styra 
mikroklimat och ståndort i odlingarna.

Växthus och friland (LIA 2)
De studerande ska under LIA-perioden praktiskt 
pröva sina teoretiska kunskaper och erfarenhet-
er i odling och odlingsteknik som de fått under 
tidigare kurser.

KURSER OCH INNEHÅLL
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