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Vi uddanner folk

Anlægsgartneruddannelsen
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Bliv faglært anlægsgartner 
eller anlægsgartner- 
assistent
I begge uddannelser kombineres det grå 
(fliser) og det grønne (planter) til en 
samlet uddannelse. Du kan også vælge 
at ”plukke” af kurserne og specialisere 
dig i gråt, grønt eller kirkegårdsområ-
det.

Interessen for arbejdet som anlægsgart-
ner er stødt stigende. 
Det udendørs fysiske arbejde, naturen 
og det at kunne præstere noget med sine 
hænder, virker tiltrækkende på mange.

Er du i tvivl om, hvor du skal begynde, 
så ring og få en snak med faglærerne 
eller kursistadministrationen.
Vi hjælper dig gerne med en kompeten-
ceafklaring, og så kan vi sammen lave 
en plan for din uddannelse. Det er fx:

• Plantekendskab – elementært såvel 
som udvidet

• Anlæg og pleje af græsplæner 
• Nivellering, afsætning og bundop-

bygning
• Anlæg af kummer, støttemure og 

trapperOpbygning af pergolaer og 
bassiner

• Betjening og vedligehold af motor-
sav og mindre maskiner

• Kemisk såvel som ikke kemisk 
ukrudtsbekæmpelse

• Plejemanualer, normer og tegnings-
forståelse

• Beskæring

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi-
de.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs-
godtgørelse under kurset. 
 
Deltagere, som har mere end 24 km 
fra bopæl til uddannelses stedet og 
retur, har ret til befordrings tilskud. 
Det gælder dog ikke, hvis der er tale 
om virksomhedsforlagt undervisning. 
Befordringstilskud søges i forbindel-
se med tilmelding til AMU-kurser via 
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og  
yderligere information
 Kursussekretær 
 Lis Rasmussen
 Tlf. 63 13 51 04
 lr@amu-fyn.dk

Basiskursus for anlægsgartnere
47690 - 4 uger

Plantevækst og etablering 
 af grønne anlæg

42316 - 3 uger    

Planteliv, økologi 
og miljølære

45728 - 3 uger  

Træer og buske
om sommeren
42395 - 3 uger

Grundlæggende anlægs-tek-
nik 47803 - 3 uger

Design af grønne anlæg
44272 - 2 uger

Anvendelse af stauder i 
grønne anlæg
44615 - 1 uge

Anlæg i betonsten, 
buede linier

42307 - 3 uger

Miljø og biologiske forhold i 
grønne anlæg
47691 - 1 uge

Plantebeskyttelse i gartneri,  
sprøjtecertifikat
42389 - 2 uger

Anlæg i natursten, 
træ og vand

42385 - 3 uger

Fra ufaglært til faglært 
anlægsgartner:

Anlæg i beton, 
natursten og træ
42385 - 3 uger

Plænegræs, ukrudt, 
skadevoldere og pleje

44597 - 1 uge

Plænegræs, vækstforhold  
og gødning 44596 - 1 uge

Træer og buske om vinteren
42305 - 4 uger

Vejen som arbejdsplads 
47136 - 1 dage

Ukrudtsbekæmpelse uden 
kemi 46661 - 1 uge

Projektering af mindre 
haveanlæg

47575 - 1 uge


