Letar du jobb och är intresserad av skog, lantbruk eller trädgård? Vi erbjuder en
förberedande utbildning för dig som är intresserad av ett arbete inom gröna näringar.
Gröna näringar är ett samlingsnamn för de verksamheter som bedrivs inom jord, skog,
trädgård och landsbygdsmiljöer.
Den förberedande utbildningen inom Gröna näringar är för dig som vill veta mer om
jobb och utbildning inom skog, lantbruk och trädgård. Genom utbildningen får du veta
mer om de olika jobben och om de olika yrkesinriktningarna samt utbildningarna som finns
inom din närhet Blekinge/Skåne/Småland.
Utbildningen är uppdelad i olika delar, så kallade moduler. Upplägget är flexibelt och
tiden för varje modul kan därför variera beroende på individuella anpassningar. Under
utbildningen ingår studiebesök och om det är aktuellt kan du få möjlighet till en kortare
arbetsplatsförlagd utbildning (APL) för att pröva ett yrke i reell miljö.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om de olika inriktningarna inom gröna
näringar och vilka jobb som finns i branschen, idag och i framtiden. Efter avslutad
utbildning vet du mer om branschkrav och vilka utbildningsmöjligheter som finns lokalt
och regionalt. Om du efter utbildningen har intresse och förutsättningar för att jobba
inom någon av de gröna näringarna rekommenderar vi dig till Arbetsförmedlingen som
fattar beslut om vidare Yrkesutbildning.

Tillsammans med dig som deltagare tar vi reda på vad du behöver vad det gäller
studier? Hur länge du behöver studera? Vilka möjligheter du har för att studera, samt
vilka utbildningsbehov och vilken utbildningsbakgrund du har för att nå ditt drömyrke
och dina mål?
Målet är att du efter avslutad utbildning ska ha fått en bra introduktion i den näring
som du valt. Vad det finns för möjligheter inom denna, samt vad som krävs av dig för
att klara en utbildning eller driva eget inom området du är intresserad av.
Målet







är att programmet ska medverka till att ge dig:
Välunderbyggda beslut om ditt studie- och yrkesval
Individuell studieplan
Studietekniska färdigheter och utröna vilka av dessa som passar dig bäst
En introduktion till yrkesutbildningar inom området
Validering av redan befintliga kunskaper och kompetenser
En väl underbyggd handlingsplan med mål och aktiviteter för ditt framtida yrkesval
3 veckor Heltid (eller motsvarande arbetsutbud).

Grundläggande nivå







Skog: mark, vatten och skogsbruk
Trädgård: anläggning, skötsel och växtkännedom
Lantbruk: odling, lantbruksdjur, markens och växternas biologi
Kartläggning personliga förutsättningar

Utbildningen är för dig som är nyfiken på hur det är att jobba inom jord, skog, trädgård
och landsbygdsmiljöer.

Inom skogsområdet behövs särskilda förkunskaper, kontakta utbildaren.

Kontakta din Arbetsförmedlingen och handläggare

SV Blekinge
Carina Lindström
Växel: 0771-210 400
Telefon: 0454- 30 61 60
E-mail: carina.lindstrom@sv.se

I denna modul ges en praktisk och branschfokuserad introduktion gällande trädgårdsnäringen. Tillsammans med våra certifierade ledare kommer du som deltagare att få
möjlighet att göra studiebesök ute i reella trädgårdsmiljöer. Detta innebär exempelvis att
du får besöka olika anläggningar, såsom skolor med yrkesinriktningar för trädgård och
olika handelsträdgårdar.
Inom denna modul får du också chansen att prova på lite olika arbetsmoment, såsom
exempelvis att beskära träd och konsten att anlägga en trädgård.
Du får också en introduktion och genomgång av de olika yrken som finns inom
inriktningen, samt vilka utbildningar och ämnen som ingår och eventuella körkort samt
certifieringar som behövs för att verka inom valda områden.

1. Yrkesodling friland och Växthus- frilands- eller växthusodlare
2. Skötsel och förvaltning av utemiljö - växthusodlare, försäljare av växter vid
handelsträdgård eller garden-center
3. Odling och försäljning handelsträdgård - miljövärd, park- eller kyrkogårdsarbetare
4. Trädgårdsanläggning - trädgårdsanläggare

Modulen innehåller både praktiska och teoretiska inslag i form av studiebesök och
arbetsplatsförlagd utbildning kortare (APL) för att pröva ett yrke i reell miljö, workshops,
föreläsningar, grupparbeten, paneldebatter och utfrågningar bestående av människor
med stor branschkunskap och erfarenhet. Du kommer också att arbeta med individuella
arbeten och projekt.
1 vecka (40 studietimmar) - Se studieplan (individuella studieplaner).

I denna modul ges en praktisk och branschfokuserad introduktion gällande skogsnäringen.
Tillsammans med våra certifierade ledare inom näringen kommer du som
deltagare att få möjlighet att göra både studiebesök och arbetsplatspraktik ute i olika
skogliga miljöer.
Du får också en introduktion och genomgång av de olika yrken som finns inom
näringen, samt vilka utbildningar och ämnen som ingår och eventuella körkort samt
certifieringar som behövs för att verka inom valda områden.




Skogsmaskinförare
Skogsvårdare

1. Svenskt jordbruk
2. Röjning
3. Gallring
4. Röjsåg RA
5. Röjsåg RB
6. Motorsåg A
7. Motorsåg B
8. Motorsåg C
9. Motorsåg D
10. Virkestillredning (Guldkortet)
11. Plantering
12. ADR (Transport farligt gods)
13. Kulturmiljövård
14. Skogsbilvägar
15. Första hjälpen- och lungräddning
16. Skogsvård
17. Naturvårdsbränning
18. Entreprenörskap
19. Regler och riktlinjer, SYN
Modulen innehåller både praktiska och teoretiska inslag i form av studiebesök och
arbetsplatsförlagd utbildning kortare (APL) för att pröva ett yrke i reell miljö, workshops,
föreläsningar, grupparbeten, paneldebatter och utfrågningar bestående av
människor med stor branschkunskap och erfarenhet. Du kommer också att arbeta med
individuella arbeten och projekt.
1 vecka (40 studietimmar) - Se studieplan (individuella studieplaner).

I denna modul ges en praktisk och branschfokuserad introduktion gällande områdena
inom lantbruksnäringen. Tillsammans med våra certifierade ledare kommer du som
deltagare att få möjlighet att göra studiebesök och arbetsförlagd praktik ute i reella
lantbruksmiljöer. Vilket innebär att du får besöka och arbetsträna på olika anläggningar,
såsom skolor och på olika gårdar med lite olika inriktning inom lantbruksnäringen.
Du får också en introduktion och genomgång av de olika yrken som finns inom
näringen, samt vilka utbildningar och ämnen som ingår och eventuella körkort samt
certifieringar som behövs för att verka inom valda områden.

1. Lantbruk växtodling
2. Lantbruk djurhållning
Växtodling, lantbruksdjur, maskiner och redskap, förädling av lantbruksprodukter,
entreprenörskap och gårdssysslor.
Du som studerande kan välja att fördjupa dig mot växtodling eller djurhållning inom
lantbruk.

Modulen innehåller både praktiska och teoretiska inslag i form av studiebesök och
arbetsplatsförlagd utbildning kortare (APL) för att pröva ett yrke i reell miljö,
workshops, föreläsningar, grupparbeten, paneldebatter och utfrågningar bestående av
människor med stor branschkunskap och erfarenhet. Du kommer också att arbeta med
individuella arbeten och projekt.
1 vecka (40 studietimmar) - Se studieplan (individuella studieplaner).

I denna modul varvar vi dina intressen med fallenhet för de olika
yrkesmomenten som ingår i de olika modulerna. Yrkesorientering kommer att
vara en stor del i denna modul. Du kommer att få prova olika arbetsmoment
och göra studiebesök hos olika aktörer.
Vår utgångspunkt i denna utbildning är att vi vill få en förståelse för dina
speciella förutsättningar och behov. Detta kommer ske genom roliga och
intressanta grupp-övningar, tester och intervjuer som syftar till att du får visa
upp dina färdigheter, styrkor och erfarenheter, på så sätt kommer vi kunna
anpassa och skräddarsy din studie- och handlingsplan, helt efter dina
förutsättningar och behov.

1. Studie och yrkesvägledning
2. En individuell studieplan – Vad behöver du studera? Hur länge? Vilka
möjligheter till finansiering har du? Utbildningsmål, behov och
förutsättningar? Dina Kunskaper, kompetenser och annan
skolbakgrund?
3. Validering av tidigare kunskaper
4. Syfte och mål med din utbildning
5. Förkunskapsprov – yrkeskännedom, yrkeskompetens, yrkessvenska
6. Lämplighetsintervju – Vilka är mina styrkor och svagheter?
7. Coachingsövning – Vilken målsättning har jag med mitt liv?
8. Lärstilsanalys – När har jag lättast för att lära in olika saker?
9. Inlärningsbehovsanalys – Vad behöver jag ha för extra hjälpmedel vid
inlärning?
10. Vilka behov har jag gällande kunskap och lärande?
11. Vilken väg ska jag välja för att komma vidare?
12. En individuell handlings och studieplan med tydliga målsättningar för
din framtid
Modulen innehåller både praktiska och teoretiska inslag i form av studiebesök och
arbetsplatsförlagd utbildning kortare (APL) för att pröva ett yrke i reell miljö,
workshops, föreläsningar, grupparbeten, paneldebatter och utfrågningar
bestående av människor med stor branschkunskap och erfarenhet samt att
arbeta med individuella arbeten och projekt.
2 veckor (80 studietimmar)

