Det grønne område – Sandmoseskolen 2019

Nyheder
Kirkegårdskurser
Kirkegårde, Græsplæner

Natur på kirkegården

Kursusnr.:
47099
Varighed:
3 dage
Opstartsdato: 7/10

Kursusnr.:
47098
Varighed:
2 dage
Opstartsdato: 2/12

Lær hvordan du bedst muligt kan vedligeholde og forbedre kirkegårdens græsarealer. Du lærer at udtage jordprøver, fortolke
gødningsanalyser, forebygge og bekæmpe
ukrudt, sygdomme og skadedyr.

Efter kurset kan du ud fra kendskab til dyr
og insekters naturlige livsmiljøer bevare og
etablere naturmiljøer på kirkegården, som
sikrer dyr og insekters eksistens. Du lærer
også, hvordan du kan indtænke dyr og insekters livsmiljøer ved renoveringsopgaver
og nyanlæg.

Driftseftersyn af maskiner
Kursusnr.:
47223
Varighed:
5 dage
Opstartsdato: Ring og hør nærmere

Du kan foretage løbende elektronisk registrering af maskiner samt forestå serviceeftersyn, sikkerhedscheck og praktisk
eftersyn af hjælpemidlerne.

Sandmoseskolen, AMU Nordjylland
Sandmosevej 486, 9460 Brovst.
Tilmelding
www.efteruddannelse.dk

Etablering af regnbede
Kursusnr.:
47644
Varighed:
5 dage
Opstartsdato: 25/3, 27/5, 9/9
Efter kurset kan du dimensionere og etablere regnbede ud fra kendskab til opbygning og gældende regler af disse, herunder evt. overløb fra disse, samt ud fra har
kendskab til planter, der kan trives under
disse forhold. Du kan udføre vedligeholdelse af eksisterende regnbede.

Sandmoseskolen l Sandmosevej 486 | 9460 Brovst | tlf. 9633 2626
sandmosen@amunordjylland.dk l www.amunordjylland.dk

Økonomi
Der kan søges uddannelsesgodtgørelse efter gældende regler.
Yderligere information
Kontakt Sandmoseskolen
på tlf. 9633 2626.
Indkvartering
Hvis du har mere end 60 km hver
vej, kan du blive indkvarteret med
gratis kost og logi. Sandmoseskolen er smukt beliggende mellem
Blokhus og Tranum i et stort naturområde med hedelyng og skovarealer – kun 4 km fra Vesterhavet.

Se øvrige kurser for
det grønne område på:
www.amunordjylland.dk
under AMU >
Det grønne område.
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Efter kurset kan du foretage driftseftersyn
og mindre reparationer af de tekniske hjælpemidler, der benyttes på kirkegårdene.
Du får samtidig kendskab til sikkerhedsregler for maskinbetjening iht. gældende
lovgivning.

Kursussted

