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Inriktning Trädgård



Trädgård på Himmelstalund

• Eleverna trivs hos oss och många ser en framtid inom 
trädgårdsnäringen då den spänner över ett brett område 
där det finns stora möjligheter att få ett jobb efter 
utbildningen.

• Eleverna tycker om upplägget på utbildningen: teoretiska 
lektioner varvas med praktiska lektioner. Efter den 
teoretiska lektionen går du ut och gör det ni nyss pratat 
om!

• Om du har tankar på högskolestudier kan du kombinera 
en riktigt bra trädgårdsutbildning med vårt 
samhällsvetenskapliga spår.



Information :

• På NBTRAAM, Trädgård - anläggningsmaskiner har vi 8 
platser.

• På NBTRA Trädgård har vi 22 platser och erbjuder här 
även möjlighet att läsa introduktionsprogrammen IMV 
eller IMY.



Trädgård på Himmelstalunds 
utbildningscentrum

På trädgård ingår studievägarna:

• Trädgårdsanläggning

• Anläggningsmaskiner trädgård (egen sökkod)

• Odling: frilandsodling och växthus



Trädgårdsanläggning



Trädgårdsanläggning
• Studieväg Trädgårdsanläggning  är en utbildning för dig som 

önskar arbeta med att bygga och ta hand om framtidens parker, 
privata trädgårdar, historiska trädgårdar och mycket annat 
spännande grönt.

• Du kommer som färdig student möta en oväntat spännande 
arbetsmarknad och flera olika möjligheter till framtida yrkesval.

• Under din studietid på Himmelstalund kommer praktiskt 
yrkeskunnande varvas med teori. 

• Du kommer få lära dig traditionellt hantverk och moderna tekniska 
metoder, som kan ge dig förutsättningar i världsklass.

• Till sist: vill du vara en del av samhällets stora omställning till 
klimatvänliga städer – då är detta rätt väg för dig!



Anläggningsmaskiner
Trädgård



Trädgård Anläggningsmaskiner

• Ny höstterminen 2022! 

• Denna studieväg är ny på Himmelstalunds utbildningscentrum och perfekt för dig med maskin- och 
trädgårdsintresse!

• Studievägen är en kombination mellan trädgård och anläggningsmaskiner!

• Under dina tre år på trädgård kommer trädgårdskurserna varvas med maskinkurser . I årskurs två 
och tre kommer du att läsa kursen grävmaskin och hjullastare. Detta gör att du kommer få en unik 
kompetens; Trädgårdsanläggare med maskinkompetens.

• Våra trädgårdselever är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden och det kommer även du bli! 

• Efter utbildningen kan du jobba inom alla områden inom trädgård och som grävmaskinist. Du 
kommer bli först med denna kompetens i Östergötland!

• Efteravslutade studier på Trädgård anläggningsmaskiner , blir din yrkesutgång Trädgårdsanläggare 
med maskin kompetens.



Odling: friland & växthus



Odling : Frilandsodling och 
växthusodling

• Studieväg Odling, friland & växthusodling är något för dig som 
är nyfiken på att odla fram växter och frukter.

•Att komma närmare naturen än att just få jobba med jord, frö 
och plantor är svårt!

•Att få möjligheten till att utforma vackra odlingar i samspel 
med naturen ingår också.

•En oväntat stor värld inom trädgård visar sig för dig och det 
finns många olika framtida yrkesval att upptäcka inom odling.

•Till sist: egen odling ligger i tiden och att kunna odla själv är 
en allt större trend – både i staden och på landet.



Trädgård- serviceyrke !

Vad inte många tänker på är att jobba inom trädgård är ett 
serviceyrke.

Du träffar kunder överallt, exempelvis om du gör APL/jobbar på:

• Kyrkogårdar

• Skötsel och trädgårdsanläggningsfirmor

• Trädgårdsbutiker

• Odlingsföretag

• Grävmaskinist

• Arborist (trädvårdare)

Därför kommer du under årskurs 2 att läsa kursen Servicekunskap!



Arbetsplatsförlagt lärande = APL

• Du kommer har APL under 15 veckor under din utbildning . 
Under dessa veckor kommer du vara ute på olika 
arbetsplatser inom många områden i trädgårdsbranschen.

• Syfte med APL är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper, 
få en yrkesidentitet, förstå yrkeskulturen och bli en del av 
gemenskapen på en arbetsplats.

• APL-perioden ses av många elever som den bästa chansen att 
få visa upp hur duktiga de inför blivande arbetsgivare. Efter 
studierna har många av vårar elever har fått jobb på sina 
APL-platser.



Möjliga certifikat :

Under dina studier här på Trädgård har du möjlighet till 
dessa certifikat:

• Traktorkort

• Motorsåg A 

• Arbete på väg

• Grön Kort 



Nyfiken på Trädgård? Kontakta oss!

pia.janbrand.rosengren@regionostergotland.se

Välkommen till oss!

mailto:pia.janbrand.rosengren@regionostergotland.se


Följ våra elever  på Instagram:

• https://www.instagram.com/h21_dm/

• https://www.instagram.com/h20d_tradgard/

https://www.instagram.com/h21_dm/
https://www.instagram.com/h20d_tradgard/

