FAQ Trädgård

Trädgård:
Kursstart och antagning:
•

Har ni utbildningsstart både på höst- och vårterminen?
Svar: Ja, vi har kursstart vår (mars/april) -sista ansökningsdag 15 november
och höst (augusti) - sista ansökningsdag 15 maj.

•

Kan jag söka även om jag har slutfört ett gymnasium tidigare?
Svar: Ja, det kan du. Men de som har lägre utbildning än du kommer att antas i
första hand vid ett urval.

•

Hur många platser finns det och hur många brukar söka?
Svar: Vi har ingen begränsning av utbildningsplatser.

•

Hur lång är utbildningen?
Svar: Den är 43 veckor, totalt 1000p poäng.

•

Vilka är förkunskapskraven för att få söka?
Svar: Du behöver ha slutfört grundskolan samt ha godkänt betyg i Svenska (åk
9) /Svenska som andra språk.

•

Vilket språk ges utbildningen på?
Svar: Utbildningen ges på svenska.

CSN och finansiering
•

Kan jag söka CSN under utbildningstiden.
Svar: Ja, du ansöker själv hos CSN. Utbildningen är på gymnasienivå. Det är
viktigt att du anger korrekt datum vid ansökan samt att du söker för HELA
utbildningstiden (och inte en termin i taget).

•

Vad krävs för att få CSN under utbildningstiden.
Svar: Läs mer om dina möjligheter till studiestöd hos www.csn.se.
Omfattningen av dins studier (dvs hur många poäng du läser samt tidigare
studieresultat spelar in vid ansökan hos CSN.

•

Behöver jag skicka in en studieförsäkring till CSN innan skolstart?
Svar: Nej, det behöver du inte. När du varit här på uppropet, första skoldagen,
kommer vi att meddela CSN att du har påbörjat utbildningen. All rapportering
till CSN gör skolan via filer.

•

Är utbildningen en högskoleutbildning eller gymnasieutbildning när det gäller
stöd från CSN?
Svar: Det är en gymnasieutbildning.

KURSINNEHÅLL OCH OMFATTNING
•

Kan jag läsa utbildningen på halvtid?
Svar: Nej. Du kan däremot läsa enstaka kurser i vald omfattning.

•

Kan man läsa enstaka kurser?
Svar: Ja. Du anger vid ansökan vilka kurser du vill läsa.

•

Kan man läsa utbildningen på distans?
Svar: Nej, men några av kurserna i utbildningen går på distans: Växtkunskap 1
(VÄXVÄX01) samt Marken och växternas biologi (BIGMAN0)
Utbildningen som helhet innehåller mycket praktiska övningar i skolans lokaler
och dessa är inte möjligt att göra på distans.

•

Kan man läsa några kurser på distans?
Svar: Ja, kurserna Växtkunskap 1 samt Marken och växternas biologi går på
distans. Det innebär att några tillfällen under läsåret är det obligatoriska träffar
på skolan och övrig kurstid studerar du på valfri plats. Kommunikation sker via
lär plattformen It´s Learning- så du måste ha dator med internetuppkoppling
för att kunna följa studierna. Övriga kurser i utbildningen innehåller mycket
praktiska övningar i skolans lokaler och dessa är därför inte möjliga att göra på
distans.

SCHEMA OCH TIDER
•

Hur ser schemat ut?
Svar: Schema fastställs i nära anslutning till kursstart det är därför svårt att
tidigt få tydliga besked om när i veckan en viss kurs går. Samtliga kurser går
vanligen under hela utbildningstiden (läsåret).

•

Hur ser schemat ut för enstaka kurser?
Svar: Schema fastställs i nära anslutning till kursstart det är därför svårt att
tidigt få tydliga besked om när i veckan en viss kurs går. Samtliga kurser går
vanligen under hela utbildningstiden (läsåret). Om du läser enstaka kurs följer
du kursen i den reguljära utbildningen vilket kan medföra att du behöver vara
på plats flera lektionstillfällen i veckan.

•

Vilka schematider gäller?
Svar: Utbildningen är på heltid så räkna med att du har lektioner varje vardag
vanligen kl. 8.20 – 15.50 (undantag förekommer)

FRAMTID OCH VIDARE STUDIER
•

Vad kan man arbeta med efter avslutad utbildning?
Svar: Efter avslutad utbildning kan du arbeta i trädgårdsbranschen med till
exempel anläggningsföretag, kyrkogårdsarbete, parkförvaltning, odlingar och
handelsträdgårdar.

•

Vilka möjligheter finns till fortsatta studier?
Svar: Det är också möjligt att läsa vidare, YH- utbildningar inom trädgård eller
Sveriges Lantbruksuniversitet (exempelvis trädgårdsingenjör eller
landskapsingenjör) om den formella behörigheten till dessa utbildningar kan
uppfyllas. Läs mer om dessa olika utbildningar hos www.slu.se

•

Vem beslutar och bekostar utbildningen på Trädgård?
Svar: Din hemkommun beviljar om du får börja hos oss och de bekosta
utbildningen. Du kan kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun om du
har frågor om dina möjligheter att få studera.

•

Hur går jag till väga om ett företag vill bekosta min utbildning?
Svar: Företaget kontaktar aktuell enhetschef för mer information.

ÖVRIGT:
•

Vad finns det för boendemöjligheter?
Svar: Skolan har inget eget elevboende att erbjuda så boende måste du ordna
på egen hand. Norrköpings kommun listar på sin hemsida ett antal
hyresvärdar.
Några tips på bostadsföretag i Norrköping
https://hyresbostader.se/studentbo
https://bostadsportal.se/studentbost%C3%A4der-norrk%C3%B6ping/c/
https://www.studentbostader.se

•

Måste jag ha egen dator.
Svar: Du måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling för att kunna
följa vissa kurser och få information. Men du behöver inte ha med egen dator
till lektionerna utom i undantagsfall.

•

Vad innehåller kurserna?
Svar: Du kan hitta kursplanerna med innehåll på www.skolverket.se

•

Måste jag ha speciella kläder eller utrustning för att gå utbildningen?
Svar: Till praktiska övningar behöver du något bekvämt och oömt att arbeta i.
Egna redskap som sekatör och kniv är också bra att ha. Skolan erbjuder dig att
köpa såväl arbetskläder som handverktyg till självkostnadspris.

