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Yrkesbevis  1   -   Skötsel och förvaltning av utemiljö

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.
Innan utbildningsstarten hålls ett individuellt kartläggningsmöte där vi bl.a går igen
igenom deltagarens olika erfarenheter och kunskap inom utemiljöskötsel.

Obligatoriska moduler :

- Mark och växtkunskap,
Botanik, Växtnäringslära, Jordegenskaper,
Växtkännedom- Träd, buskar, perenner, utplanteringsväxter och ogräs.
I denna modul ingår teori 2 dagar samt 3 st växtvandringar.

- Maskiner och verktyg,
Handverktyg, handhållna maskiner.
I denna modul ingår teori och praktiska övningar 1 dag.

- Vegetationsytor,
Skötsel, reparation och underhåll av gräs
Plantering, skötsel av träd, buskar, perenner och utplanteringsväxter.
Växtplats och växtbädd
Ogräsbekämpning och växtskydd
Plantering av träd
Beskärning av buskar
Formklippning av häck
I denna modul ingår teori och praktiska övningar 3 dagar.



- Markbeläggningar,
Barmarkskötsel för hand
Snö och halkbekämpning för hand
Skötsel av grusytor
I denna modul ingår: Teori och praktiska övningar 1 dag.

- Allmän yttre översyn och skötsel
- Skötsel av lekplats
- Skötsel av naturmark
- Styra skötsel- Arbetsplanering

I dessa moduler ingår: Teori 1 dag.

----------------------------------------

Valbara moduler:

Åkbara maskiner,
Åkbar gräsklippare
Sopmaskin
Redskapsbärare plog och sandspridare
Redskapsbärare med skopa och gafflar
I denna ingår teori och praktik 1 dag.

Lekplatser,
Funktionskontroll av lekutrustning
I denna modul ingår teori och praktik 1 dag.

Markbeläggningar
Skötsel av marksten, marktegel och betongplattor
Justering av dagvattenbrunn
I denna modul ingår teori och praktik 2 dagar

--------------------------------

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



Prisuppgift, upplägg :

Yrkesbevis 1  Skötsel och förvaltning av utemiljö

- Kartläggningsmöte.
- Utbildningsmaterial.
- 11 dagar teori, praktik och växtvandringar.

Obligatoriska moduler
25.000 :- (ex.moms)

650:- (ex.moms) Ansökan + intyg

Valbara moduler
- Åkbara maskiner  2500:- (ex.moms)
- Lekplatser 2.500:- (ex.moms)
- Markbeläggningar 4000:- (ex.moms)

Flera  än 3 deltagare från samma företag 10% rabatt.
Flera  än 6 deltagare från samma företag 15% rabatt.

Utbildningen är förlagd på Thormans entreprenad, Linköping/Norrköping.
Det finns möjlighet att skräddarsy utbildningen, då det gäller plats samt valbara
moduler.
För att bli godkänd i yrkesbevis 1 ska deltagaren genomföra samt godkännas  i 28
obligatoriska moduler samt innan registrering  arbetat med utemiljö 3500 timmar.

Kursen är sammanställd och kommer att utföras av:

Marina Ivarsson
Yrkesbedömare
Thormans entreprenad




