AMU-kurser inden for
det grønne område

Kurser til både
erfarne og
uerfarne
Det grønne område

Bliv faglært anlægsgartner med
AMU-kurser på AMU SYD

Er du anlægsgartner,

... samtidig med, at du arbejder
inden for branchen

tilsvarende, kan du finde

pedel, entreprenør,

kirkegårdsansat eller
relevante kurser hos os.

Velkommen til det grønne område på AMU SYD

Færdigt kursistprojekt

Vi uddanner og opkvalificerer dig som har job eller ønsker at arbejde
inden for anlæg, vedligehold og drift af grønne områder, kirkegårde,
parker og boligselskaber.
Har du erfaring i branchen, kan du læse om, hvordan du bliver faglært
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Er du erfaren og måske faglært har vi kurser, der fører dig til et videregående niveau. Fremtiden byder på en spændende ny udvikling i
brugen af planter, belægning og drift til gavn for klimaet, biodiversiteten
og dermed menneskers trivsel. Vores undervisere er alle uddannede
anlægsgartnere eller et højere niveau.
Hvis du er ledig med lyst til en fremtid inden for de nævnte områder,
så har vi skrevet om dine muligheder, som giver dig grundlæggende
kvalifikationer, så du kan søge dit næste job i branchen.
Hvis du er virksomhedsejer tilbyder vi opkvalificering af dig og dine
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kurser, som relaterer sig til din business case.
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”Længes du efter at arbejde udenfor og have frihed under ansvar,
så bliv faglært anlægsgartner... se hvordan på næste side.
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Fra ufaglært til faglært anlægsgartner ...

Plant et træ i anlægsgartnerbranchen – Bliv faglært
Det træ, du planter nu, kan slå rødder langt ind i fremtiden - både din egen og jordens.
Med din viden som faglært anlægsgartner kan du påvirke klimaet, biodiversiteten og menneskers syn på grønne områder.
I uddannelsen som faglært anlægsgartner får du viden og indblik i hvordan.

På uddannelsen til faglært anlægsgartner lærer du at:

Sådan bliver du faglært

Varighed

Uddannelsen er en blanding af teori og
praktiske opgaver - både hos os og på
din arbejdsplads.

Uddannelsen kan fuldføres på ca. 45 uger.
Har du allerede gennemført AMU-kurser
inden for området, kan de muligvis trækkes fra den samlede uddannelsesperiode.

•

Designe anlæg som mennesker kan
lide at opholde sig i og se på.

•

Bruge de planter, der gavner bier,
insekter og dyreliv, så biodiversiteten
øges mest muligt.

For at få dit svendebrev skal du :
•

Være fyldt 25 år.

Analysere jordbundsforhold, så mikroklimaet forstyrres mindst muligt.

•

Dokumentere min. 2 års relevant
erhvervserfaring inden for de sidste
5 år.

•

•

Vælge miljørigtige maskiner og
anvende dem i driften, så CO2-udledningen bliver mindst mulig.

•

Projektere, udføre og planlægge
anlæg og drift, med fokus på bæredygtighed.

•

Bruge beplantning med lang levetid,
så du sparer tid på drift.

•

Have gennemført AMU-kurserne i
uddannelsesstrukturen på side 4.

•

Bestå en afsluttende prøve.

En af fordelene ved blive faglært via
AMU-kurser er, at du først vælger speciale, når du skal til svendeprøve.
Som faglært opnår du en bred viden
inden for anlægs- og plejeteknik.

Kontakt os, så vi i fællesskab kan sammensætte en uddannelsesplan, som
passer til dig.
Ring til vores kursussekretær
Ane Pedersen
76 37 37 91
ap@amusyd.dk

”

AMU SYD Læseværksted
Er du ordblind eller i tvivl om,
du kan gennemføre kurserne,
hjælper vi dig på vej.
Se mere på amusyd.dk.
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... Fra ufaglært til faglært anlægsgartner

Slå rod som anlægsgartner – uddannelsesstruktur
Det Faglige Udvalg anbefaler, at kurserne gennemføres i den viste rækkefølge.

1

Grundlinje

Basiskursus for
anlægsgartnere

Planteliv, økologi
og miljølære (PØM)

Betjening og vedligeholdelse
af mindre gartnermask.

Vejen som arbejdsplads
certifikat

2

2

Anlægsteknisk linje

Grundlæggende
anlægsteknik

Anlæg i betonsten,
buede linjer

Anlæg i beton-,
natursten og træ

Anlæg i natursten,
træ og vand

3

3

Plejeteknisk linje

Plantevækst og etablering
af grønne anlæg

Træer og buske
om sommeren

Træer og buske om
vinteren, besk. og plejep.

Anvendelse af stauder i
grønne anlæg

4

4

Driftsteknisk linje

Brandforanstaltning
ved ukrudtsbrænding

Ukrudtsbekæmpelse
uden kemi

Plantebeskyttelse i
gartneri, sprøjtecertifikat

5

5

Greenteknisk linje

Plænegræs, vækstforhold
og gødning

Plænegræs, ukrudt,
skadevoldere og pleje

Miljø og biologiske forhold i
grønne anlæg

6

6

4

Afsluttende linje

Etablering af regnbede

Design af grønne anlæg

EUD Svendeprøve

Fra ufaglært til faglært anlægsgartner ...

Kursist i gang md projekt

Indholdet på kurserne i uddannelsesstrukturen
Læs her, hvad du lærer på uddannelsen.

1

Grundlinje
Basiskursus for anlægsgartnere
Fagnr.: 47690
Varighed: 20 dg
Du kan ud fra gældende normer
og arbejdstegninger etablere
mindre anlæg med fliser og
planter iht. gældende krav og
regler vedr. sikkerhed, miljø og
arbejdsmiljø.
Du kan udføre almindelig forekommende plejeopgaver.
Du kan betjene maskiner,
redskaber og håndværktøjer,
som anvendes ved opgavernes
løsning.

Planteliv, økologi og miljølære
(PØM)
Fagnr.: 45728
Varighed: 15 dg
Du kan i samarbejde med andre
foretage indsamling, bearbejdning og fremlæggelse af:
• Planternes opbygning
• Livsfunktioner
• Vækst og udvikling
• Dyrkning

• Pasning og pleje af planter
• Krav til jordbunds- og gødningsforhold
• Almindelige stoffers kredsløb
i naturen.
Under hensyntagen til miljømæssige forhold.
Du kan i samarbejde med andre,
og ved hjælp af regning og matematik, foretage beregninger ud
fra jordbundsanalyser, gødnings- og hovednæringsstoffer.

Betjening og vedligeholdelse
af mindre gartnermaskiner
Fagnr.: 42302
Varighed: 10 dg
Du kan ved hjælp af instruktionsmateriale foretage eftersyn,
almindelig vedligeholdelse og
udføre mindre reparationer
af mindre gartnermaskiner og
deres ekstraudstyr.

og sikkerhedsmæssig korrekt
måde, herunder foretage en
nøje vurdering heraf.

Vejen som arbejdsplads
- certifikat
Fagnr.: 47136
Varighed: 2 dg
Du lærer at efterleve de krav
om afmærkning og sikkerhed,
der stilles i forbindelse med
vejarbejder.
Du kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til
at øge trafiksikkerheden både
for dig selv, kolleger og andre
trafikanters.

Du lærer at indstille og betjene
mindre gartnermaskiner og det
tilhørende udstyr på en arbejds-
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... Fra ufaglært til faglært anlægsgartner ...
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Anlægsteknisk linje
Grundlæggende anlægsteknik
Fagnr.: 47803
Varighed: 15 dg
Du lærer på en sikkerheds- og
arbejdsmiljømæssig forsvarlig
måde og i henhold til gældende
normer udføre grundlæggende:
• Afsætning
• Linjenivellement
• Arbejdsplanlægning
• Arbejdstegninger/arbejdsskitser
Herunder kvalitet sikre anlægsgartneropgaver i betonvarer
hvori, der indgår:
• Belægninger
• Kantsten
• Terræntrapper og terrænmure i rette linjer

Anlæg i betonsten, buede linier
Fagnr.: 42307
Varighed: 15 dg
Du lærer at planlægge, udføre
og kvalitetsbedømme anlæg i
buede linjer i henhold til gældende normer og under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø.
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Du kan konstruere og anvende
geometriske figurer, som indgår
i belægninger, trapper og mure i
buede linjer.
Du kan arbejde med følgende
materialer, som anvendes til
udførelse af buede linjer:
• Beton
• Træ
• Klinker
• Natur sten

Anlæg i beton-, natursten og træ
Fagnr.: 42384
Varighed: 15 dg
Du kan planlægge, udføre og
kvalitetsbedømme anlægsgartneropgaver i henhold til gældende normer.
Opgaverne omfatter anlæg, der
er lagt/opført i:
• Betonvarer
• Træ
• Natursten, hvori der indgår
belægninger i buede- og utraditionelle mønstre
• Trapper af træ
• Mure af brosten

Du behersker værktøjer til beregning og afsætning og kan:
• Anvende både gon og grader
• Beregne og afsætte større
buer, grøfter og skråninger

Anlæg i natursten, træ og vand
Fagnr.: 42385
Varighed: 15 dg
Du lærer at planlægge og kvalitetsstyre anlæg, der opføres i ex.
natursten og træ og udføre:
• Buede mønstre
• Mure
• Spejlbassiner og glidevand
• Pergola
• Hegn
• Trapper
I henhold til gældende normer
og under hensyntagen til et godt
arbejdsmiljø.

... Fra ufaglært til faglært anlægsgartner ...

Kursistprojekt
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Plejeteknisk linje
Plantevækst og etablering af
grønne anlæg
Fagnr.: 42316
Varighed: 15 dg
Du lærer at skitsere, planlægge
og udføre anlæggelsen af et
grønt område, hvori der indgår
prydplanter og græsplæne ved
hjælp af de nødvendige værktøjer og redskaber, samt maskiner
til bearbejdning af muldoverfladen.
Du kan overfor brugerne af
anlægget i hovedtræk redegøre
for den valgte løsning, samt give
vejledning i pleje af området fra
udførelsen og 2 år frem.

Du kan udarbejde og anvende
plejeprogrammer for grønne
områder, og udføre plejearbejde
i vækstperioden fra 2 - 10 år
efter etableringsfasen.
Du kan foretage plantning af
enkelte større træer i befæstede
arealer.

Træer og buske om vinteren,
beskæring og plejeplaner
Fagnr.: 42305
Varighed: 20 dg
Du kan identificere og beskære
træer og buske i vintertilstand.
Du kan vedligeholde beskæringsværktøj og redskaber

Træer og buske om sommeren
Fagnr.: 42395
Varighed: 15 dg
Du lærer at identificere almindeligt forekommende planter i
sommertilstand og har kendskab til planternes habitus og
vækstform.

Anvendelse af stauder i grønne anlæg
Fagnr.: 44615
Varighed: 5 dg
Du lærer at identificere, beskrive
og gruppere forskellige typer af:
• Bunddækkestauder
• Store prydstauder
• Vildstauder
• Prydgræsser
Du kan udarbejde et forslag til
et mindre grønt anlæg, hvor der
indgår stauder, under hensyntagen til:
• Vækstbetingelser
• Jordbunds- og plejeforhold
• Struktur og farver
• Blomstringsforløb

Du kan udarbejde et plejeprogram med arbejdsbeskrivelser,
hvor sikkerhed, miljø og økonomiske forhold indgår.

Du kan give råd og vejledning
om beplantningsforhold ud fra
vækstvilkår og øvrige forhold.
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Driftsteknisk linje
Brandforanstaltninger ved
ukrudtsbrænding
Fagnr.: 45141
Varighed: 1 dg

Ukrudtsbekæmpelse uden
kemi
Fagnr.: 46661
Varighed: 5 dg

Plantebeskyttelse i gartneri,
sprøjtecertifikat
Fagnr.: 42389
Varighed: 10 dg

Du lærer at
• vurdere de mulige farer og de
sikkerhedsforanstaltninger,
der skal tages ved udførelse af
varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med
maskiner og værktøj, som
afgiver flammer eller varme,
som kan foranledige brand på
arbejdsstedet.
• udføre arbejdet brandteknisk
korrekt.
• udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden
arbejdet påbegyndes, foretage
indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler
under arbejdet som tilgodeser
brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler
som gælder ved arbejdes
afslutning.
• foretage brandslukning på
arealer med ukrudt.

Du lærer at
• udføre og vælge bekæmpelsesmetode og plejeløsninger
uden brug af kemi
• udføre ukrudtsforebyggende
løsninger, ud fra identifikation
af forskellige ukrudtsplanters
vokse- og formeringsmåde,
herunder ukrudtsbestand og
type.
• skelne mellem let- og svært
bekæmpeligt ukrudt.
• fastlægge hyppighed for
arbejdets udførsel i forhold til
problemløsning og forebyggelse.

Du arbejder med at planlægge
og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt
gældende love og bestemmelser
og for at opnå sprøjtecertifikat.
NB! Dette kursus er godkendt af
Miljøstyrelsen som grundlag for
udstedelse af sprøjtecertifikat.

... Fra ufaglært til faglært anlægsgartner ...
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Greenteknisk linje
Plænegræs, vækstforhold og
gødning
Fagnr.: 44596
Varighed: 5 dg

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
Fagnr.: 44597
Varighed: 5 dg

Miljø og biologiske forhold i
grønne anlæg
Fagnr.: 47691
Varighed: 5 dg

Du kan, ved etablering og pleje
af plænegræsarealer, vælge
plænegræsblandinger til forskellige formål, ud fra kendskab
til frøspiring og de forskellige
græsarters egenskaber.

Du kan udarbejde pleje- og
renoveringsprogrammer for
plænegræsarealer, herunder
udføre forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og
skadedyr i plænegræsarealer, ud
fra kendskab til de mest almindeligt forekommende ukrudtsarter, skadedyr og sygdomme i
plænegræs.

Du lærer at indsamle og bearbejde data, og ud fra disse
udarbejde ændringsforslag, der
kan fremme natur og miljø på
bl.a. idrætsanlæg.

Du lærer at udtage jordprøver
og fortolke gødningsanalyser
og på denne baggrund opstille
enkle gødningsplaner for plænegræsarealer, ud fra kendskab
næringsstoffers betydning for
græssets vækst.

”

Du kan redegøre for konsekvenserne af nuværende ressourceforbrug og give forslag til
ressoursebesparende alternativer gennem ændringer i
plejen og/eller anlæggets fysiske
udformning.

Læs mere om kurserne på amusyd.dk
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Kursistprojekt

6

Afsluttende linje
Etablering af regnbede
Fagnr.: 47644
Varighed: 5 dg

Design af grønne anlæg
Fagnr.: 44272
Varighed: 10 dg

Du lærer at dimensionere og
etablere regn bede ud fra kendskab til opbygning og gældende
lovgivning.

Du lærer at designe og tegne
forskellige forslag til indretning
og beplantning af nye grønne
anlæg bl.a. med inspiration fra
havekunstens historie.

Du får kendskab til planter, der
trives i regnbede.
Du kan vedligeholde eksisterende regnbede.

”

Du kan designe og tegne forslag
til ændringer af eksisterende
grønne anlæg på baggrund af
opmåling af et eksisterende
grønt anlæg under hensyntagen
til bygningers placering og deres
anvendelse.
Du kan forelægge og begrunde
de valgte forslag til nye beplantninger og ændringer i eksisterende grønne anlæg.

Få lavet en uddannelsesplan
Kontakt os og få lavet en RealKompetenceVurdering (RKV) - så vil du kende din personlige
uddannelsesplan. Du bestemmer selv om du vil føre den ud i livet - det er helt uforpligtende.
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Anlægsteknik - Fliser, sten, træ og vand

For dig som vil udvikle dine anlægstekniske specialer

Kursistprojekt

For dig som vil udvikle dine anlægstekniske specialer
På kurserne lærer du alt om bundopbygning efter gældende normer samt at beregne og projektere grå anlæg.
Du bliver i stand til at foretage fliselægning, opbygning af trapper og støttemure udført i forskellige materialer.

Grundlæggende kurser

Udvidet kurser

Supplerende kurser

Har du ingen erfaring, kan du lære

Har du erfaring, kan du lære at udføre

Kurser for dig som ikke har brug for

alt det grundlæggende fra bunden.

mere avancerede anlæg ud fra særlige

hele anlægsteknik.

teknikker med naturmaterialer.
Basiskursus for anlægsgartnere
Fagnr.: 47690
Varighed: 20 dg
Grundlæggende anlægsteknik
Fagnr.: 47803
Varighed 15 dg

Udførelse af diverse trækonstruktioner
samt mindre vandløb og søer er også
en del af kursusindholdet.

Stentilhugning for anlægsgartnere

Anlæg i betonsten, buede linier
Fagnr.: 42307
Varighed: 15 dg

Anlæg i beton-, natursten og træ
Fagnr.: 42384
Varighed: 15 dg

Etablering af indkørsler i belægningssten og fliser
Fagnr.: 40185
Varighed: 5 dg

Anlæg i natursten, træ og vand
Fagnr.: 42385
Varighed: 15 dg

Etablering af betontrapper og støttemure i haveanlæg
Fagnr.: 40714
Varighed: 5 dg

Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer
Fagnr.: 46659
Varighed: 5 dg

Fagnr.: 45231

Varighed: 10 dg

Opbygning af kampestensmure
Fagnr.: 40712
Varighed: 5 dg
Belægning og støttemure i brosten
Fagnr.: 47737
Varighed: 5 dg

Læs mere om kurserne på amusyd.dk
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Plejeteknik - Planter, pleje og vedligehold

Stil skarpt på dine planters livsbetingelser
Med plantekendskab får du grundlæggende viden om planters vækst, trivsel og krav til vækstbetingelser.
Du lærer om jordbundsforhold og gødning, hvordan du vælger de rigtige planter samt plejer og beskærer dem korrekt.

Planter
På plantekurserne gennemgår vi
stauder og andre prydplanter.
Planteliv, økologi og miljølære
Fagnr.: 45728
Varighed: 15 dg
Plantevækst og etablering af grønne
anlæg
Fagnr.: 42316
Varighed: 15 dg
Plantehåndtering
Fagnr.: 40868

Varighed: 3 dg

Anvendelse af stauder i grønne anlæg
Fagnr.: 44615
Varighed: 5 dg
Etablering og pleje af specialbeplantninger
Fagnr.: 47699
Varighed: 2 dg
Miljø og biologiske forhold i grønne
anlæg
Fagnr.: 47691
Varighed: 5 dg
Planter i plantekummer
Fagnr.: 40869
Varighed: 2 dg
Etablering af intensive taghaver
Fagnr.: 48699
Varighed: 5 dg
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Etablering af basis for tagbeplantning
med belægning
Fagnr.: 40742
Varighed: 4 dg
Etablering af regnbede
Fagnr.: 47644

Varighed: 5 dg

Beskæring
På beskæringskurserne lærer du at
identificere plantetyperne, og hvornår du beskærer dem.

Kurser for erfarne
Træer og buske om vinteren, beskæring og plejeplaner
Fagnr.: 42305
Varighed: 20 dg
Træbiologi, træpleje og byøkologi
Fagnr.: 42329
Varighed: 5 dg
Trækundskab i bymiljøer
Fagnr.: 47652
Varighed: 5 dg
Træpleje og livsbetingelser
Fagnr.: 45334
Varighed: 5 dg

Beskæring 1
Fagnr.: 49432

Varighed: 5 dg

Træpleje og sundhedsforhold
Fagnr.: 42330
Varighed: 5 dg

Beskæring 2
Fagnr.: 48063

Varighed: 5 dg

Træpleje og vækstudvikling
Fagnr.: 45333
Varighed: 5 dg

Beskæring af buske og definerede
plantegrupper
Fagnr.: 48334
Varighed: 5 dg
Beskæring af træer og blandede beplantninger
Fagnr.: 48332

Varighed: 5 dg

Træer og buske om sommeren
Fagnr.: 42395
Varighed: 5 dg

Driftsteknik - ukrudt og certifikat

Sikkerhed og arbejdsmiljø for dig og din virksomhed følges ad
Lær hvordan du kan udføre dine arbejdsopgaver sikkerhedsmæssigt forsvarligt efter gældende lovgivning.
Ukrudt kan bekæmpes med forskellige metoder - nogle kræver certifikat og indsigt i sikkerheden i arbejdsprocessen.
Når du har gennemført kurserne, opfylder du gældende krav i den danske lovgivning og kan bekæmpe ukrudtet korrekt.

Vejen som arbejdsplads – Certifikat
Fornyes hvert 5. år
Fagnr.: 47136
Varighed: 2 dg

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat
anlægsgartner *
Fagnr.: 48142
Varighed: 1 dg

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj. Fornyes hvert 5. år
Fagnr.: 45141
Varighed: 1 dg

Ukrudtsbekæmpelse uden kemi
Fagnr.: 46661
Varighed: 5 dg

Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Fagnr.: 48170
Varighed: 2 dg

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Fagnr.: 45259
Varighed: 1dg

Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat
Fagnr.: 42389
Varighed: 10 dg

Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat **
Fagnr.: 49491
Varighed: 0,5 dg

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/
termisk (§17)
Fagnr.: 44530
Varighed: 1dg

*) Sprøjtecertifikat, opfølgning – 1 dag:
Forlænger (Fagnr.: 42389) sprøjtecertifikatets gyldighed i 4 år.
**) Hånd- og rygsprøjtecertifikat, opfølgning – ½ dag:
Forlænger (Fagnr.: 48170) hånd- og rygsprøjtecertifikatets gyldighed i 4 år.

Find kursusbeskrivelser på amusyd.dk
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Greenteknik – græs, miljø og maskiner

Græsset må meget gerne betrædes
Lær at planlægge, anlægge plæner og udvælge græsarter i forhold til funktion, samt at vedligeholde og renovere græsplæner i forhold til, hvilket brugsniveau plænen skal have.

På vores græskurser lærer du både

bundsforhold. Med den rette pleje

kendskab til græstyper og græssets

og gødningsplan kan du bevare dit

opbygning, samt hvilke egenskaber

græsareal sprødt og kraftigt i mange

de enkelte typer har. Du lærer også

år. Du kan forholde dig til skadevol-

at gødske og vedligeholde plænen så

dere og sygdomme, og ikke mindst

den bevarer sin nytteværdi.

hvordan du forebygger og udrydder

Når du er færdig med kurserne

dem.

inden for græs kan du planlægge et

For at du får det fulde udbytte, fore-

græsareal, opbygge en bund korrekt

går kurserne både med teoretiske

i forhold til omgivelserne og jord-

oplæg og afprøvning i praksis.
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”

Plænegræs, vækstforhold og gødning
Fagnr.: 44596
Varighed: 5 dg
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og
pleje
Fagnr.: 44597
Varighed: 5 dg
Græs, pleje – ajourføring
Fagnr.: 48531
Varighed: 3 dg
Græspleje og analyser
Fagnr.: 42336

Se mere om vores kurser på amusyd.dk

Varighed: 5 dg

Vores træningsarealer på AMU SYD

Pas på dig selv og din maskinpark
Ligesom planter skal beskæres og plejes, skal dine gartnerimaskiner også betjenes korrekt, vedligeholdes og repareres for
at holde i mange år.
På vores maskinkurser modtager du grundig instruktion i sikkerheds- og sundhedsmæssig korrekt brug af maskinerne og
prøver det selv af i praksis på vores udendørsarealer. Du får desuden viden om den daglige vedligehold, indstilling, service
og mindre reparationer af forskellige maskiner.
Pas på dig selv som anlægsgartner og anvend de rigtige maskiner, så du udfører arbejdet ergonomisk og sikkerhedsmæssig korrekt. Dit valg af maskine øger kvaliteten i dit arbejde, sparer dig tid og samtidigt skåner du din krop.

Anvendelse af motorsav 1
Fagnr.: 44364
Varighed: 5 dg
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/
termisk (§ 17) *
Fagnr.: 44530
Varighed: 1 dg
Værkstedsteknik, gartnerområdet
Fagnr.: 42388
Varighed 5 dg

Mindre maskiner

Større maskiner

Betjening og vedligeholdelse af mindre
gartnermaskiner
Fagnr.: 42302
Varighed: 10 dg

Betjening og vedligeholdelse af større
gartnermaskiner
Fagnr.: 42309
Varighed: 10 dg

Vedligeholdelse af ”grønne” maskiner
Fagnr.: 47736
Varighed: 5 dg

Betjening af minigravere og minilæssere
Fagnr.: 44490
Varighed: 2 dg

Kirkegården, drifteftersyn af maskiner
mm.
Fagnr.:47223
Varighed: 5 dg

Betjening af minidumpere og motorbører
Fagnr.: 44489
Varighed: 1 dg
Maskinbetjening jordarbejde, grønne
anlæg
Fagnr.: 40844
Varighed: 5 dg

*) På nogle af vores maskinkurser skal der svejses på maskinerne.
Hvis du skal have adgang til vores værksted, er det et krav, at du har taget kurset i
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk -§ 17 (Fagnr.: 44560).
Se side 13 eller tilmeld dig på amusyd.dk
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Driftsstyring – Design, projektering og kvalitet

Bliv ført igennem hele design og anlægsprocessen - fra idé til færdigt anlæg
Du lærer at tage højde for væsentlige parametre i projekteringen af anlæg, som sammen med design og spændende indretning, gør uderummene attraktive, så mennesker kan lide at opholde sig i dem.
Arbejder du med kvalitetssikring eller projektering af grønne områder, har du muligheder for opkvalificering.

Havedesign
På kurserne gennemgår vi de grundlæggende teknikker i, hvordan du
opbygger en tegning. Du bliver ført
igennem hele designprocessen - lige
fra idéfasen til den færdige tegning.
Et kursus i havedesign er for dig, der vil:
•

Rådgive kunder, som skal have
anlagt nyt eller ændret eksisterende havedesign.

•

Design af grønne anlæg
Fagnr.: 44272
Varighed: 10 dg
Havedesign, havekunstens udvikling
Fagnr.: 46838
Varighed: 10 dg
Opmåling og tegning af mindre grønne
anlæg
Fagnr.: 44273
Varighed: 5 dg
Havedesign, perspektivtegning
Fagnr.: 42914
Varighed: 10 dg
Havedesign ved brug af IT-programmer
Fagnr.: 47224
Varighed: 5 dg

Lære at designe og tegne hele

•

eller dele af mindre haveanlæg.

Plejeplanlægning

Være i stand til at foretage æn-

Kurserne herunder er for dig, som

dringer til eksisterende haveanlæg.

arbejder med vedligehold og skal udarbejde plejeplaner, som du også lærer at
bruge i praksis.
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
Fagnr.: 42844
Varighed: 10 dg
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Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg
Fagnr.: 42866
Varighed: 5 dg

Projektering
Normer for anlægsgartnerarbejde
Fagnr.: 40833
Varighed: 1 dg
Beregning af strakstilbud
Fag nr.: 47335
Varighed: 3 dg
Projektering af mindre haveanlæg
Fag nr. 47575
Varighed 5 dg
Nivellering og afsætning af grønne og
grå anlæg
Fagnr.: 40713
Varighed: 5 dg
Introduktion, vedligeholdelse af grønne by arealer
Fagnr.: 47093
Varighed: 4 dg

Virksomhedsrettede kurser

Kontakt os, hvis din virksomhed har særlige udviklingsbehov
Vi tilbyder kurser, der er særligt tilrettelagt din virksomhed.

Vi giver en kop kaffe...
og vi kommer også gerne ud til dig!

Kursus-eksempel:

Kursus-eksempel:

Vil du i dialog om din virksomheds

1-dags kursus om dynamiske
staudebede

Design af grønne anlæg

muligheder for opkvalificering af
dine medarbejdere?
Vi står altid til rådighed med en professionel rådgivning om dine muligheder inden for voksen efteruddannelse. Har du brug for klarhed over
dine medarbejderes kompetencebe-

Som erfaren anlægsgartner
videreudvikler du din teknik og
viden omkring stauder.
Dynamiske staudebede er en
”ny” måde at tænke staudebede
på. Det giver mindre vedligehold,

kurser, der matcher din virksomheds

øger artsdiversiteten, gør projekteringen lettere, og får bedet til at
fremstå mere naturligt.

behov, besøger vi dig gerne.

På kurset lærer du at:

Når du bruger os som sparringspart-

•

Analysere de stedlige forhold.

•

Projektere et dynamisk
staudebed.

•

Udvælge de rigtige stauder.

•

Anlægge bedet.

•

Vedligeholde dynamisk
staudebed.

hov, eller ønsker du at sammensætte

ner til din uddannelsesplanlægning,
får du udover overblik også klarhed
over de økonomiske støttemuligheder, du kan opnå til efteruddannelse.

Hvorfor er nogle uderum mere
brugt end andre?
Vi mennesker har reaktionsmønstre, der har betydning for, hvor vi
kan lide at opholde os. Mønstrene
kaldes for socialpsykologisk adfærd, og viden om adfærd skal du
bruge i indretning af uderum.
På kurserne undersøger vi,
hvorfor mennesker agerer som
de gør, hvilke sanser spiller ind, og
hvordan vi kan bruge det i indretningen af grønne anlæg.

Kurset giver ikke AMU-bevis

Ring 76 37 37 37 og lad os i fællesskab planlægge og tilrettelægge dit næste kursusforløb
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Kirkegårdsdrift - Grønt, gråt og miljø

Er du ansat på kirkegården og mangler inspiration til at designe, etablere og vedligeholde gravsteder
på nye måder, kan vores kurser hjælpe dig på vej.
Du lærer også om planternes forskellige behov ift. lys, vand, jordbundsforhold mv. Vi afholder kurserne i naturen og på
vores træningsanlæg lige uden for døren eller som inspiration på eksterne kirkegårde.

Grundlæggende kurser

Få lavet en uddannelsesplan
Du kan få udarbejdet en uddannelsesplan, som kan munde ud i
en faglært uddannelse som anlægsgartner.
Din erhvervserfaring fra kirkegårdene kan bruges til at blive
faglært anlægsgartner.

Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje
Fagnr.: 47882
Varighed: 15 dg
Grandækning grundlæggende
Fagnr.: 47817
Varighed: 2 dg
Planteliv, økologi og miljølære PØM
Fagnr.: 45728
Varighed: 15 dg
Basiskursus for anlægsgartnere
Fagnr.: 47690
Varighed: 20 dg

”

Se indholdet og målet for alle kurserne på
amusyd.dk – kig under ”det grønne område”
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Plantevækst og etablering af
grønne anlæg
Fagnr.: 42316
Varighed: 15 dg
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Fagnr.: 46661
Varighed: 5 dg
Vedligeholdelse af ”grønne” maskiner
Fagnr.: 47736
Varighed: 5 dg
Beskæring 1
Fagnr.: 49432

Varighed: 5 dg

Vil du som erfaren medarbejder på kirkegården optimere din tid, udvide din viden om grandækning
og stauder eller øge sikkerheden i dit arbejde, har vi et stor udbud af kurser, hvor vi går et spadestik dybere.

Videregående kurser
Pleje og pasning af kirkegårdens
arealer
Fagnr.: 40763
Varighed: 5 dg
Beskæring 2
Fagnr.: 48063

Varighed: 5 dg

Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
Fagnr.: 42844
Varighed: 10 dg
Kirkegårde, drift- og tidsregistrering af
opgaver
Fagnr.: 47336
Varighed: 3 dg
Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg
Fagnr.: 42866
Varighed: 5 dg
Kirkegården, drifteftersyn af maskiner
mm.
Fagnr.: 47223
Varighed: 5 dg
Grandækning udvidet
Fagnr.: 47864

Varighed: 2 dg

Kirkegårdens planter
Fagnr.: 47697

Varighed: 2 dg

Kirkegårde, græsplæner
Fagnr.: 47099
Varighed: 3 dg
Kirkegårde, natur på kirkegården
Fagnr.: 47098
Varighed: 2 dg
Kirkegårdens traditioner, etik og
arbejdsmiljø
Fagnr.: 40762
Varighed: 3 dg
Anvendelse af stauder i grønne anlæg
Fagnr.: 44615
Varighed: 5 dg

Ergonomi
Fagnr.: 40392

Varighed: 2 dg

Arbejdsmiljø 1
Fagnr.: 48049

Varighed: 2 dg

Arbejdsmiljø 2
Fagnr.: 48050

Varighed: 2 dg

Kommunikation og konflikthåndtering
Sorg og kommunikation
Fagnr.: 44853
Varighed: 2 dg

Andre kurser
Vejen som arbejdsplads
Fagnr.: 47136

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/
termisk (§17)
Fagnr.: 44530
Varighed: 1dg

Varighed: 2 dg

Brandforanstaltninger ved ukrudtsbrænding (Ikke certifikat)
Fagnr.: 40824
Varighed: 1 dg
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Fagnr.: 45259
Varighed: 1 dg

Kundeservice
Fagnr.: 45261

Varighed: 3 dg

Samarbejde i teams
Fagnr.: 49376

Varighed: 2 dg

Konflikthåndtering
Fagnr.: 46493

Varighed: 3 dg

Brandforanstaltninger ved anvendelse
af gnistproducerende værktøj
Varmt arbejde – med certifikat, som skal
fornyes hvert 5 år
Fagnr.: 45141
Varighed: 1 dg
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Medarbejder – kommunikation, samarbejde og udvikling

Få hverdagens samarbejde til at glide lettere
Med kurser inden for medarbejderudvikling bliver du i stand til at planlægge og strukturere en optimal drift i hverdagen,
hvor du samtidigt er klar til at møde omverden og kravene herfra.
Du får redskaber til at opnå god kommunikation og samarbejde med både din leder, kolleger og kunder, så I bedre forstår hinandens behov og skaber gode fælles resultater og nødvendige forandringer.
Medarbejderudvikling
Kommunikation i teams
Fagnr.: 49259
Varighed: 2 dg
Konflikthåndtering
Fagnr.: 46493

Varighed: 3 dg

Kommunikation og kulturforståelse
Fagnr.: 45644
Varighed 2 dg
Kommunikation og konflikthåndtering
Fagnr.: 44853
Varighed: 3 dg
Samarbejde i teams
Fagnr.: 49376

Varighed: 2 dg

Kundeservice
Fagnr.: 45261

Varighed: 3 dg

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Fagnr.: 40805
Varighed: 5 dg

Førstehjælpskursus

Sidemandsoplæring
Fagnr.: 40373

Varighed: 2 dg

Ergonomi
Fagnr.: 40392

Varighed: 2 dg

Arbejdsmiljø 1
Fagnr.: 48049

Varighed: 2 dg

Arbejdsmiljø 2
Fagnr.: 48050

Varighed: 2 dg

Du får viden og færdigheder, der gør
dig i stand til at foretage genoplivning af en livløs person ved at give
Hjerte-Lunge-Redning og ved brug af
hjertestarter.
Kurset kan afholdes hos AMU SYD
eller i din virksomhed, institution
eller forening.
Efter kurset modtager du et førstehjælpsbevis.

”

Udtalelse fra tidligere kursist på kurset Konflikthåndtering

”Gode redskaber til mig selv og andre, samt bedre
forståelse - amen for helved det har været godt”
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Dine muligheder som ledig...

Bliv klar til dit næste job i det grønne
Kan du lide at bruge dine hænder, og er du glad for selvstændigt arbejde udendørs, så er kurser inden for det grønne
område, måske noget for dig?

Jobrettet uddannelse

Gennemførsel af kurser

Vil du vide mere?

Hvis du modtager dagpenge fra din

Din ret til 6 ugers jobrettet uddannel-

Har du spørgsmål, er du velkommen

a-kasse, kan det være, at du har ret

se kan benyttes fra første ledigheds-

til at kontakte:

til 6 ugers jobrettet uddannelse.

dag. Retten holder desværre ikke

Kursussekretær
Ane Pedersen
76 37 37 91
ap@amusyd.dk

Med uddannelse kan du opkvalificere dig inden for dit fag eller lære nyt

evigt, derfor skal du være opmærksom på følgende….

inden for et andet fagområde.

...er du UNDER 25 år

Du kan frit vælge kurser fra positiv-

skal du have gennemført kurserne

erhvervsgrupper og den samlede

listen, bare du holder dig inden for

inden for 6 måneder fra første ledig-

positivliste.

samme erhvervsgruppe.

hedsdag.

Det grønne område hører til i er-

…er du OVER 25 år...

hvervsgruppen “Landbrug, skovbrug,
gartneri, fiskeri og dyrepleje”.

På amusyd.dk kan du se andre

skal du have gennemført kurserne
inden for 9 måneder fra første ledighedsdag.

21

... Dine muligheder som ledig

Til dig, som vil starte job inden for det grønne område,
anbefaler vi, at du starter med kurserne herunder.
Når du har gennemført kurserne, kan du søge job inden for fx offentlige park og vej afdelinger, boligforeninger, kirkegårde
og entreprenører.

Indgangen til gartnerområdet

Hvis du har erfaring eller kendskab - så start her

For at opnå kvalifikationer til at gå

 Den grønne linje

 Den grå linje

Vælger du den Grønne linje, bliver

Vælger du den Grå linje, bliver du

du endnu bedre inden for etable-

endnu bedre inden for etablering af

ring, pleje og vedligehold af grønne

anlæg, hvor der indgår fliser, trapper,

områder.

træ og mure.

videre til den Grønne eller Grå
linje, giver det mening at starte med
kurserne herunder.
Basiskursus for anlægsgartnere
Fagnr.: 47690
Varighed: 20 dg



Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Fagnr.: 47136
Varighed: 2 dg



Anvendelse af motorsav 1
Fagnr.: 44364
Varighed: 5 dg



Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Fagnr.: 46661
Varighed: 5 dg
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Planteliv, økologi og miljølære

Anlæg i beton-, natursten og træ

Fagnr.: 45728

Fagnr.: 42384

Varighed: 15 dg

Varighed: 15 dg

Betjening og vedligeholdelse af min-

Anlæg i natursten, træ og vand

dre gartnermaskiner
Fagnr.: 42302

Fagnr.: 42385

Varighed: 15 dg

Varighed: 10 dg

Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Fagnr.: 48170

”

Varighed: 2 dg

AMU SYD Læseværksted
Er du ordblind eller i tvivl, om du kan gennemføre
kurserne, hjælper vi dig på vej.
Se mere på amusyd.dk

Positivlisten

Oversigt over alle ”grønne” kurser du kan vælge, hvis du er ledig
Her kan du se de kurser du kan tage, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Anlæg i beton-, natursten og træ
Fagnr.: 42384
Varighed: 15 dg

Design af grønne anlæg
Fagnr.: 44272
Varighed: 10 dg

Anlæg i betonsten, buede linier
Fagnr.: 42307
Varighed: 15 dg

Grundlæggende anlægsteknik
Fagnr.: 47803
Varighed: 15 dg

Anlæg i natursten, træ og vand
Fagnr.: 42385
Varighed: 15 dg

Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
Fagnr.: 442844
Varighed: 2 dg

Anvendelse af motorsav 1
Fagnr.: 44364
Varighed: 5 dg
Anvendelse af stauder i grønne anlæg
Fagnr.: 44615
Varighed: 5 dg
Basiskursus for anlægsgartnere
Fagnr.: 47690
Varighed: 20 dg
Betjening og vedligeholdelse af mindre
gartnermaskiner
Fagnr.: 42302
Varighed: 10 dg

Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Fagnr.: 48170
Varighed: 2 dg
Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje
Fagnr.: 47882
Varighed: 15 dg
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat
Fagnr.: 42389
Varighed: 10 dg
Planteliv, økologi og miljølære
Fagnr.: 45728
Varighed: 15 dg

Plantevækst og etablering af grønne
anlæg
Fagnr.: 42316
Varighed: 15 dg
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og
pleje
Fagnr.: 44597
Varighed: 5 dg
Plænegræs, vækstforhold og gødning
Fagnr.: 44596
Varighed: 5 dg
Træer og buske om sommeren
Fagnr.: 42395
Varighed: 15 dg
Træer og buske om vinteren, beskæring og plejeplaner
Fagnr.: 42305
Varighed: 20 dg
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Fagnr.: 46661
Varighed: 5 dg
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Fagnr.: 47136
Varighed: 2 dg
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Individuel kompetencevurdering på AMU SYD

Få bevis på det, du allerede kan

Hvad er en Individuel Kompetencevurdering (IKV)?
En individuel kompetencevurdering

Hvad betyder det for dig?

Det er noget for dig, hvis…

•

•

(IKV) er et overblik over alle dine kvalifikationer og kompetencer, som du
har samlet gennem praktisk erfaring

•

arbejdsliv.

fagområde?

Hvis du lever op til den målsæt-

dig, uden at du har deltaget i

afklaret. Afklaringen foregår ved at
en række spørgsmål.

mange år inden for et bestemt

laver vi et kompetencebevis til

Det tager mellem 1-5 dage at blive

undervisningen.
•

Du er sikker på ikke at lære det
samme 2 gange.

•

Du får en personlig uddannelsesplan, som kan bruges i din

”

fremtidige AMU-uddannelse.
•

eller
•

Du har en kort uddannelse inden
for et andet fagområde, end det
du arbejder med i dag?

Økonomi
Forløbet er gratis, og du eller din
arbejdsgiver kan få VEU-godtgørelse
under afklaringen.

Du kan også bruge det som
dokumentation, hvis du ønsker

Hvordan får du en IKV?

at søge nyt job eller blive faglært.

Kontakt os på 76 37 37 37 og tilmeld

IKV er personlig
Ønsker du at din arbejdsgiver skal have resultatet af din IKV,
skal du selv give tilladelse til dette.
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Du har arbejdet som ufaglært i

færdigheder, du har fra dit

ning, der er i AMU-uddannelsen,

i dit arbejdsliv.

du viser os hvad du kan, og besvarer

Du kan få bevis på de faglige

dig IKV, så guider vi dig gennem
forløbet.

Facebookgruppe og nyhedsbrev

Er du interesseret i vidensdeling
inden for det grønne område?
Tilmeld dig vores facebookgruppe
Mødestedet for kursister, virksomheder,
undervisere, leverandører og andre interesserede.

Du kan

Du får:

•

Dele billeder og videoer.

•

•

Stille spørgsmål.

•

Dele relevant indhold fra

Film og billeder fra området og
undervisningslokalet.

•

Nyheder inden for efteruddannelse.

andre sider og grupper.
•

Dele nyheder inden for

•

Svar på spørgsmål, du stiller.

branchen.

•

Meget andet...

Hører du om ledige jobs
eller søger du job?
Brug gruppen til jobopslag eller
jobsøgning.

Tilmeld dig vores
nyhedsbrev

”

Her bliver du løbende
opdateret omkring kursustilbud og hvad der rører sig
i det grønne.
Du kan tilmelde dig på
amusyd.dk

Find os på Facebook
”AMU SYD - Det grønne område” og meld dig ind i gruppen.
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Vores undervisere
Casper Loch Bjergbæk
clb@amusyd.dk

Jeg underviser bredt inden for anlægsgartneri hos AMU SYD.
Mine undervisningsområder dækker anlægsteknik, etablering og vedligehold af
grønne elementer, design og tegning af haver samt sprøjtecertifikater.
Min uddannelse er anlægsgartner, og jeg har derudover en baggrund som teknisktegner og multimediedesigner.

Dorthe Haahr Pedersen
dhp@amusyd.dk

Jeg underviser på anlægsgartnerkurser og i gaffeltruck hos AMUSYD samt ude i
jeres virksomheder og institutioner.
Oprindeligt er jeg uddannet anlægsgartner med plejeteknisk speciale og er certificeret Truckfaglærer. Jeg har desuden en grundlæggende lederuddannelse.
Jeg har arbejdet inden for forskellige faggrupper i det grønne område og har
flere års undervisningserfaring.

Susanne Ørskov Halkjær
suh@amusyd.dk

Jeg underviser i Det grønne område inden for planter og vedligehold ved AMU SYD.
Jeg er uddannet anlægsgartner samt Jordbrugsteknolog – landskab og anlæg.
Jobmæssigt har jeg arbejdet både som anlægsgartner og graver/kirketjener.

Ole Ingemann Jensen
oij@amusyd.dk

Jeg underviser i Det grønne område inden for maskiner, basis og teknik samt
gaffeltruck og almene fag.
Jeg er uddannet anlægsgartner og kloakmester via AMU og har en læreruddannelse.
Af mine 25 års erfaring fra gartnerområdet er 4 år som selvstændig og 10 år som
arbejdsleder.
Min undervisning tager udgangspunkt i den enkelte, så alle – uanset skolekundskaber - kan være med.
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Bo i grønne omgivelser

Overnat, hvis du bor langt væk fra skolen
Bor du langt væk fra skolen, kan du bo på vores kollegie – midt i grønne områder tæt på kursusområdet.
Hos os er der mange muligheder for udeaktiviteter – både i undervisningstiden og fritiden.

Enkeltværelse med eget bad

Mød andre kursister

Tag alle trapperne op i tårnet på Ribe

Du kan bo i et af vores 80 enkeltvæ-

På kollegiet kan du møde kursister

Domkirke og nyd udsigten over byen

relser med eget bad, TV og trådløst

fra hele landet og fra forskellige

med de røde tage.

WIFI. Mange af værelserne har udsigt

faggrupper.

til grønne områder.

Efter anstrengelserne kan du spise

Det giver dig muligheder for at

på en af byens hyggelige cafeer.

etablere netværk på tværs af faglige
Omgivelserne

interesser.

Vi har hele 400 tønder land skov.

Det praktiske
Har du mere end sammenlagt 120

Boldbane på grunden, og så er golf-

God mad - lavet fra bunden

km mellem din bopæl og vores afde-

banen nærmeste nabo.

Vi serverer lækker mad lavet fra bun-

ling i Ribe, har du mulighed for at få

Området byder på gode muligheder

den af gode råvarer.

et beløb til kost og logi.

for bl.a. vandre- og cykelture – du har

Der er mulighed for at få morgen-

endda mulighed for at låne en cykel.

mad, frokost, aftensmad og mellemmåltider.

Vil du høre mere om vores kollegie,
kan du ringe eller skrive til vores
kursussekretær

Indendørs aktiviteter
Du behøver ikke kede dig indendørs.

Ribe

Ane Pedersen

Vi har pool- og billardborde, dart,

Danmarks ældste by Ribe ligger kun

76 37 37 91

bordtennis samt adgang til fitness-

8 km. fra AMU SYD.

ap@amusyd.dk

udstyr.

Følg vægteren gennem byens smukke gader. Se og hør historiefortællingen om Ribe på turen.
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Praktiske oplysninger

Bliv medlem af vores

FACEBOOK-GRUPPE

www.facebook.com/groups/amusydgartnerkurser
Deltagelse på AMU

Tilmelding

Yderligere oplysninger

Betingelserne for at deltage på
AMU-uddannelse er forskellige i
forhold til, hvordan din situation er
på arbejdsmarkedet i uddannelsesperioden.

Tilmelding kan ske på
www.amusyd.dk eller ved at ringe.

Kan du få ved henvendelse til:

Se hvilke betingelser, der gælder for
dig på amusyd.dk.

Følg os på

Er du ledig, skal du tilmelde dig ved
at ringe til os.

Kursussekretær:
Ane Pedersen
76 37 37 91
ap@amusyd.dk

C. F. Tietgens Vej 6 • 6000 Kolding
Tlf. 76 37 37 37 • info@amusyd.dk
amusyd.dk

