Anlægsgartner med EUX
Som anlægsgartner med EUX sammensætter og passer du
grønne områder og er med til at skabe parker, haver,
kirkegårde og andre udendørs miljøer, som er funktionelle og
smukke.
Når du uddanner dig til anlægsgartner, lærer du at arrangere
træer, blomster, stauder og græs for at anlægge en flot park,
have eller et anlæg. Du lærer at bygge trapper, støttemure og
blomsterkummer og lægge sten i indkørsler og på trapper. Du
lærer også om have stilarter som for eksempel japanske haver.
En vigtig del af arbejdet går ud på at bruge maskiner som
traktor og minigraver til større opgaver. Du lærer at arbejde
med beton fliser og natur materialer, der bruges til et flot
anlæg.
Som anlægsgartner kan du arbejde i et privat firma eller i en
kommunes anlægsafdeling, men du kan også starte din egen
virksomhed. På uddannelsen får du grundlæggende viden
om, hvilke materialer du kan anvende til løsningen af
bestemte opgaver. Du lærer desuden at vurdere og begrunde,
hvilke løsninger, du synes passer bedst med hensyn til pris,
holdbarhed og kvalitet. Uddannelsen giver også kendskab til
sikkerhed, love og regler.

Job og videreuddannelse som
anlægsgartner EUX

Startdatoer:
Grundforløb 1 &
Grundforløb 2: 16/1-23
Ansøgningsfrister:
12/1-23.
Varighed (inkl.
grundforløb)
4 år og 6 måneder
Studiested:
Grundforløb og
hovedforløb: Slagelse
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02
i dansk og matematik . Er
du over 25 kontakt en
vejleder.
Vejleder:
Susanne Nøhr Wiuff
Ring:
+45 4172 1202
E-mail:
suwi@zbc.dk

Job:
Som anlægsgartner kan du få job som anlægsgartner med
plejeteknikspecialet og passe grønne områder, både i
parkanlæg, kommunale arealer og private haver. Eller du kan
med specialet anlægsteknik ,anlægge haveanlæg, terrasser,
fortov og meget mere. En anlægsgartner får ofte ansættelse i
et privat firma eller i en kommunal driftsafdeling, men du kan
også starte din egen virksomhed. Der er gode muligheder for
job og faglig udvikling inden for faget. Jobbet kan være meget
selvstændigt, hvor du får meget ansvar, eller du arbejder i
makkerpar eller sjak, for at få opgaven løst.

Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Anlægsgartner med EUX
Videreuddannelse:
Du har gode muligheder for at videreuddanne dig, når du er
færdig som anlægsgartner. Du kan blandt andet
videreuddanne dig til jordbrugsteknolog, skov- og
landskabsingeniør og professionsbachelor i have- og
parkvirksomhed. Samtidig har du også, grundet din EUX,
mulighed for at læse videre på universiteter, hvor en
gymnasial uddannelse er påkrævet.

Læreplads med løn
Oplæring (praktik) med løn
Det er din opgave at finde din læreplads, men ZBC har
studievejledere, der kan hjælpe dig. Oplæringsvirksomheden
og du skal ind indgå en skriftlig uddannelsesaftale.
Mulighed for skoleoplæring (skolepraktik)
Kan du ikke finde en læreplads, eller mister du din læreplads,
tilbyder skolen dig skoleoplæring på ZBC.
Læs mere om læreplads og skoleoplæring
Oplæring (praktik) i udlandet
Drømmer du om at tage dele af din uddannelse i udlandet,
kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm.
Læs mere om oplæring i udlandet
.
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Specialer anlægsgartner med EUX
Når du uddanner dig til anlægsgartner med EUX, kan du
vælge specialerne:
Anlægsteknik
Plejeteknik

Din økonomi under uddannelsen
Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere
om SU
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Anlægsgartner med EUX
På hovedforløb får du elevløn. Du får elevløn fra den dag, din
uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i oplærings- og
skoleperioderne.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige
organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i
erhvervsuddannelserne varierer fra branche til branche.
Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet,
får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du
søge SU, hvis du er fyldt 18 år.
Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine
transportudgifter.

EUX fag anlægsgartner
I løbet af din EUX-uddannelse får du følgende fag gymnasialt
niveau:
Dansk A
Engelsk B
Samfundsfag C
Matematik B
Biologi B
Fysik C
Kemi B
Erhvervsøkonomi C
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