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Förkunskaper
Godkänt betyg från SFI kurs C eller 
motsvarande grundskolekunskaper.

Informationsmöte
Informationsmöte tisdag 19 maj kl.10-11 på 
Akademi Båstad, Lycka 15 i Båstad.

Aktuella datum
Start:  
Längd:  
Sista ansökan: 

1 september 2020 
40 veckor

19 juni 2020

Utbildare och ort
Akademi Båstad
Båstad

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du 
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i 
din hemkommun. 

Yrkesvux // Yrkes-SFI

Naturbruk och 
trädgårdsskötsel
- utbildning för arbeten inom trädgård, lantbruk, skog och djur
Utbildningen ger grunderna för enklare arbete inom naturbruk. Den kan även ge en 
introduktion till fortsatta studier inom Yrkesvux till exempel trädgård eller lantbruk. 

camchr1
Överstruket



Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
I utbildningen ingår minst 6 veckors praktik.

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du 
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din 
hemkommun. 

Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även 
efter att ansökningstiden gått ut.

Naturbruk och trädgårdsskötsel
Utbildningen Naturbruk och Trädgårdsskötsel ger grunderna för enklare arbete inom naturbruk. Den kan 
även ge en introduktion till fortsatta studier inom yrkesvux t. ex. trädgård eller lantbruk. I utbildningen 
ingår minst 6 veckors praktik. Arbete med naturbruk kan innebära att jobba med trädgårdsskötsel på 
parkförvaltningar, bostadsföretag, kyrkogårdar, trädgårdsföretag samt med skogsvård och arbete inom 
lantbruk. Jobb inom naturbruk innebär mycket fysiskt utomhusarbete.

Kursinfo
Utbildningen är kostnadsfri. Litteratur inom 
yrkesvux bekostas av dig som elev. Däremot är 
litteratur på grundläggande nivå och SFI-läromedel 
kostnadsfria. Utbildningen är på heltid för dig som 
läser på SFI.

PoängKurskod        Kursnamn 
NAUNAU0
VÄXVÄK0

KGYORI11CTG

FOHFOR0
SVENSKA 

Naturbruk..............................200
Växtkunskap och 
fastighetsskötsel...................100
Orienteringskurs / 
Branschkännedom...............100
Fordon och redskap.............100
SFI D eller
Grundläggande nivå

Totalt ................................................................ 500

Vill du veta mer? Kontakta: 
Utbildningsledare Angelika Högwall
 0431-773 79
angelika.hogwall@bastad.se
www.akademi.bastad.se




