
AMU, kurser og efteruddannelse 

Basiskursus for anlægsgartnere 

Roskilde Tekniske skole - Vilvorde, Køgevej 131, 4000 Roskilde  

12. januar 2015  Kontakt skolen  

23. februar 2015 Valgt  15 ledige pladser  

10. august 2015  16 ledige pladser  

Valgte hold 

Kursussted  
Roskilde Tekniske skole - Vilvorde, Køgevej 131, 4000 

Roskilde  

Tilmeldingsfrist  16. februar 2015  

Startdato  23. februar 2015  

Slutdato  20. marts 2015  

Varighed  20,0 dage  

Deltagerpris  2440,00 kr.  

Pris for ledige  11042,00 kr.  

Pris udenfor AMU-målgruppe 11042,00 kr.  

Undervisningstid  08:10-15:34  

Beskrivelse  Basiskursus for anlægsgartnere  

Kontaktperson  Tine T. Madsen/Claus Cornelius  

Telefonnr  24298857  

Email  ttm@rts.dk, cec@rts.dk  

Kviknummer  26541615v09  

http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1188&Aktivitet=8241115v03c
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1188&Aktivitet=8241115v09
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1188&Aktivitet=8241115v33


Minimum antal deltagere  10  

Maksimum antal deltagere  16  

15 ledige pladser  

 

Fag til kurset:  

Basiskursus for anlægsgartnere  

Skolefagkode: 47690 

Varighed: 20,0 dage 

Timer pr dag: 7,4 

 

Deltagerpris: 2440,00 kr.  

Pris for ledige: 11042,00 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt 

uddannelse)  

Pris udenfor AMU-målgruppe: 11042,00 kr.  

 

Målgruppe 

Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for 

anlægsgartnerbranchen. 

 

Formål:  

Deltageren kan ud fra gældende normer og arbejdstegninger etablere mindre anlæg med fliser og 

planter iht. gældende krav og regler vedr. sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Deltageren kan udføre 

almindelig forekommende plejeopgaver. Deltagerne kan betjene maskiner, redskaber og 

håndværktøjer, som anvendes ved opgavernes løsning.  

 

Indhold: 

Deltageren kan ud fra gældende normer og arbejdstegninger etablere mindre anlæg med fliser og 

planter iht. gældende krav og regler vedr. sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Deltageren kan arbejde 

ud fra en tegning og kan udføre arbejdstegninger i snit og plan i målestoksforhold, hvilket danner 

basis for opgavernes udførelse.Deltagerne kan udføre opgaverne ud fra viden om faglig regning, 

beregning, afsætning og nivellering, valg af befæstelser til varierende formål, komprimering, 

tilhugning af fliser, nedlægning af befæstelser, plantekendskab, jordtilberedning og plantning samt 

kan udføre selvkontrol af de udførte opgaver. Deltageren kan udfærdige en enkel plejeplan med 

plantebeskrivelser og udviklingsplan for området, samt udføre almindelig forekommende 

plejeopgaver. Deltagerne kan betjene maskiner, redskaber og håndværktøjer, som anvendes ved 

opgavernes løsning.  

Tilbage til forsiden  
Roskilde Tekniske Skole 

Postbox 132, Pulsen 10 
4000 Roskilde 
Tel.: 46 300 400 
 
Telefontid: 

http://kursusmodul.ef.dk/roskildets


Man-tors 8.00-15.30 
Fre: 8.00 - 14.00 

 
Kursuskalender  
Blomster Gartner Auto-området Brand og ukrudtsbrænding Bygge og anlæg Diverse Elektriker Gaffeltruck B og teleskoplæsser 
Greenkeeper og groundsman It og grafiske kurser Kirkegårde Landbrug og dyr Maskiner og lift Sprøjtecertifikatkurser Vejen 
som arbejdsplads Vvs og metal Væksthus Katalog grønne kurser Alle kurser IDV kurser  

 

http://kursusmodul.ef.dk/roskildets
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1838
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1838
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1189
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1189
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1192
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1192
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1194
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1194
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1199
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1199
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1201
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1201
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1207
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1207
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1205
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1205
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1211
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=1211
http://www.rts.dk/images/stories/Akademiet/PDF/Kursusprogram%202015%20web.pdf
http://www.rts.dk/images/stories/Akademiet/PDF/Kursusprogram%202015%20web.pdf
http://kursusmodul.ef.dk/roskildets?KategoriId=3238

