ENSTAKA KURSER
Det är möjligt att söka en (eller flera) kurser ur utbildningen som enstaka kurs.
Det innebär att du följer vald kurs under ett läsår. Kurserna är skolförlagda (undantaget
Marken och växternas biologi och Växtkunskap 1 ) vilket innebär att du måste vara på skolan
under de lektioner i veckan då kursen går. Schematiderna kan variera. Vissa kurser är inte
möjliga att kombinera med varandra då de går parallellt, detta gäller Det kan också var
Förkunskapskrav enstaka kurser:
För att läsa Anläggning 2 krävs att du läst Anläggning 1 med minst betyget E.
För Växtkunskap 2 krävs att du läst Växtkunskap 1 med minst betyget E.
För Odling i växthus 2 krävs Odling i växthus 1 med minst betyget E

Som enstaka kurs på distans erbjuds också:
Växtkunskap 2 100p:

Kursen går på distans vilket innebär att det är vissa obligatoriska träffar (heldagar) på
skolan för examinationer och genomgångar. Övrig kurstid studerar du på egen hand
och arbetar med de uppgifter som skall lämnas in mellan träffarna.
Vi använder lärplattformen It´s Learning för kommunikation under kurstiden
Förkunskapskrav: Växtkunskap 1 med minst betyget E
Kursstart: Vår (mars/april)
Kursslut: December
Sista ansökningsdag: 15 november
Kursinnehåll: Ämnet växtkunskap behandlar de växter som används i park- och
trädgårdsmiljöer. För att kunna välja och arbeta med växter i olika miljöer krävs goda
art- och sortkunskaper samt kunskaper om växternas behov och funktion i olika
sammanhang. Ämnet växtkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
växter för yrkesmässigt arbete med växter och växtmiljöer.
Centralt kursinnehåll i korthet (fullständig kursplan finns på www.skolverket.se)
 Identifiering, beskrivning och namngivning av ett brett sortiment av träd,
buskar, barrväxter, perenner och annueller med vetenskapliga och
yrkesmässiga termer.
 Växtval och växtkomposition samt kostnadsberäkningar.
 Inventering av växter i park- och trädgårdsmiljöer.
 Lagar och regelsystem för växthantering.
Frågor om Växtkunskap 2: Kontakta kursansvarig Madeleine.forsman@nbg.nu

