I. Yrkesbevis
Under 2022 kommer Thormans Entreprenad erbjuda externa kunder att genomgå TCYK
Yrkesbevis 1 Skötsel och förvaltning av Utemiljö och/eller TCYK Yrkesbevis 9 Beskärning och
trädvård. Vi erbjuder både ett färdigt upplägg alternativt skräddarsydda lösningar för just era
medarbetares behov.
- TCYK YB 1 pågår februari - november för att följa säsongerna, 11 dagar totalt.
- TCYK YB 9 är 5 dagar
Man måste ha 3500 h i branschen för att få ett yrkesbevis.

II. TCYK 1

Obligatoriska moduler

TCYK YRKESBEVIS 1 & 9

Mark & växtkunskap
Botanik, Växtnäringslära, Jordegenskaper, VäxtkännedomTräd, buskar, perenner, utplanteringsväxter & ogräs.

Maskiner & Verktyg

Handverktyg, handhållna maskiner.

III. TCYK 9
Beskärning och trädvård del 1 2 dagar
Träd i offentliga miljöer
Växtkännedom, träd & buskar
Etableringsbeskärning, träd & buskar
Underhållsbeskärning, träd & buskar
Föryngringsbeskärning, buskar
Formklippning av häck
Fruktträdsbeskärning
Redskap, verktyg & arbetsmiljö
Plantering av träd
teoretiskt prov.

Vegitationsytor

Skötsel, reparation & underhåll av gräs. Plantering, skötsel av
träd, buskar, perenner & utplanteringsväxter. Växtbädd &
växtskydd. Ogräsbekämpning. Plantering av träd. Beskärning
av buskar. Formklippning av häck

Markbeläggningar

Barmarkskötsel för hand. Snö & halkbekämpning för hand.
Skötsel av grusytor

Allmän yttre skötsel
Skötsel av lekplats
Skötsel av naturmark
Arbetsplanering

Beskärning och trädvård del 2 3 dagar

Valbara moduler
Åkbara maskiner
Åkbar gräsklippare. Sopmaskin. Redskapsbärare plog &
sandspridare. Redskapsbärare med skopa & gafflar.
Redskapsbärare med vagn

Lekplatser

Funktionskontroll av lekutrustning

Markbeläggningar

Skötsel av marksten, marktegel & betongplattor.
Justering av dagvattenbrunn

Utbildningen pågår i 9 månader.
Teori, enbart obligatoriska moduler 3 dagar
Teori+praktik, enbart obligatoriska moduler : 5 dagar
Växtvandringar : 3 dagar

IV. Om Utbildningsplanen

Marklära
Växtnäringslära
lignosernas inre & yttre uppbyggnad
Trädens försvarssystem
Ståndort, succession
Repetition av de olika beskärningstyperna.
Repetition växtkännedom träd & buskar
teoretiskt prov

V. Priser & mer info.
Besök vår hemsida; www.thormans.se för mer
information eller ta kontakt med vår
Yrkesbedömmare, Marina Ivarsson
marina.ivarsson@thormans.se
072-070 66 32

Utbildningen börjar i mitten av februari, avslutas i
november samt följer årstidsväxlingarna. Den
består av 28 obligatoriska moduler samt 11
valbara, varav vi erbjuder 8 valbara moduler inom
tre områden. Innan utbildningsstarten hålls ett
individuellt kartläggningsmöte där vi bl.a går
igenom deltagarens olika erfarenheter och
kunskap inom utemiljöskötsel.
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