
Yrkesutbildningar  
med yrkesbevis



Kompetensutveckling med TCYK,  
ett yrkesbevis som kvalitetssäkrar 
skötsel av utemiljö
Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté (TCYK) startade sin verksamhet 1985 med 
syftet att genom yrkesbevis säkerställa och synliggöra kunskaper samt färdigheter inom  
de olika yrkesrollerna i utemiljöbranschen. Genom att säkerställa kvaliteten på 
yrkeskunskapen öppnas nya vägar för att få in nya medarbetare i branschen och stärka 
kompetensen i yrkesutförandet. 

Thormans erbjuder utbildningar som genomförs av våra egna yrkesbedömare. 
Utbildningarna leder till yrkesbevis. 

- TCYK Yrkesbevis 1 - Skötsel och förvaltning av utemiljö 
- TCYK Yrkesbevis 9 - Beskärning och trädvård 

Utbildningarna utgår från ett färdigt upplägg som följer årstidsväxlingarna och innehåller 
både teoretiska och praktiska moment. Innan utbildningen påbörjas hålls individuella 
möten för kartläggning av deltagarens erfarenheter och kunskaper inom skötsel av 
utemiljöer. Utbildningarna kan även anpassas efter särskilda önskemål. 



Yrkesbevis 1 
- Skötsel och förvaltning av utemiljö 
  

11 dagar, fördelat över perioden januari till 
november för att följa säsongerna. 
  
Obligatoriska moduler  
Styra skötsel, arbetsplanering 
Allmän yttre skötsel av utemiljö 
Skötsel av lekplatser 
Skötsel av naturmark 

Mark- och växtkunskap 
- Botanik 
- Marklära 
- Växtnäringslära 
- Växtkännedom (träd, buskar, perenner, 

uteplaneringsväxter och ogräs) 

Vegetationsytor 
- Växtplats och växtbädd 
- Plantering och skötsel av träd, buskar, 

perenner och utplanteringsväxter 
- Beskärning av buskar 
- Skötsel av gräsytor 
- Reperation och enklare underhåll av gräsytor 

Markbeläggningar 
- Skötsel av grusytor 
- Barmarkskötsel för hand 
- Snö- och halkbekämpning 

Handhållna maskiner och verktyg 
- Arbete med gräsklippare, grästrimmer,  

häcksax och lövblås 
- Redskap och verktyg 

Valbar modul 
- Funktionskontroll av lekplats 

Kompletterande moduler   
- Biologisk mångfald i offentliga miljöer 
- Beskärning av rosor 
- Lökplantering

Yrkesbevis 9 
- Beskärning och trädvård 
  

5 dagar. Grundkrav: minst 3500 timmar  
i branschen. 
  
Del 1 
(2 dagar)  
- Träd i offentliga miljöer  
- Växtkännedom, träd och buskar  
- Etableringsbeskärning, träd och buskar  
- Underhållsbeskärning, träd och buskar  
- Föryngringsbeskärning, buskar  
- Formklippning av häck  
- Beskärning av fruktträd 
- Redskap, verktyg och arbetsmiljö  
- Plantering av träd  
- Teoretiskt prov. 
  
Del 2  
(3 dagar)  
- Marklära  
- Växtnäringslära  
- Lignosernas inre och yttre uppbyggnad  
- Trädens försvarssystem  
- Ståndort, succession  
- Repetition av de olika beskärningstyperna.  
- Repetition växtkännedom träd och buskar  
- Teoretiskt prov 

Vill du veta mer? 
Besök www.thormans.se för mer information 
eller ta kontakt med vår yrkesbedömare: 
Marina Ivarsson 
marina.ivarsson@thormans.se 
0720-70 66 32 

Utbildningsplan
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Kontakt

Växel: 013-465 99 60 
info@thormans.se 
www.thormans.se

Låskolvsgatan 4 Lindövägen 13 
589 41 Linköping 602 28 Norrköping
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