Utbildningsplan:

Ekologisk och gestaltande trädgårdsutbildning,
1 år
Start: 3 februari 2020
Trädgårdsutbildningen är en utbildning om 40 veckor och följer en växtsäsong från
februari till november.
Region Kalmar län är huvudman och utbildningen arrangeras av Ölands Folkhögskola som en profilkurs. Utbildningen är förlagd på Capellagården i Vickleby.
Kursen är en grundutbildning och ger dig goda kunskaper i trädgårdsgestaltning,
trädgårdsodling och grönskötsel. Detta innebär att du får en grundläggande utbildning i trädgårdsarbete med en hantverksmässig yrkesskicklighet. Basen i utbildningen är ett praktiskt trädgårdskunnande såväl som teoretiskt.
Tonvikten i undervisningen läggs vid ekologisk odling av köksväxter, frukt och bär,
god växtkännedom samt kunskaper om förhållandet mellan de odlade växterna
och den odlade jorden. Du kommer också få praktisera i Capellagårdens plantskola och butik. Utbildningen är arbetsintensiv och ställer höga krav på dig som studerande med avseende på intresse, vilja och ansvar. Arbetssättet kännetecknas av
gemensamma föreläsningar, gruppövningar, praktiska arbetsuppgifter, fältvandringar, studiebesök och exkursioner. Den teoretiska undervisningen knyts i möjligaste mån an till de praktiska arbetsmomenten. En stor del av undervisningen sker
utomhus i Capellagårdens trädgård i Vickleby. Vi gör också studiebesök i trädgårdar och odlingar. Varje vecka ansvarar en studerande för något ansvarsområde
enligt ett roterande schema såsom skötsel av växthus, fruktträdgård, sårum eller
ansvarar för skörd till köket. Då växterna i växthuset kräver skötsel sju dagar i veckan innebär detta också ett jourarbete, i genomsnitt ett var tionde helg.
På Capellagården finns en ansvarig trädgårdslärare och i utbildningen medverkar
också Capellagårdens trädgårdsmästare samt gästlärare och föreläsare.
Då utbildningen är förlagd till Capellagården har du också möjlighet att få inblick i
konstnärs- och hantverksutbildningarna vid skolan. Möbel- och inredningssnickeri,
Textil och Keramik utgör spännande mötesplatser där projekt och tankar om samverkan föds.
Capellagården har i över 30 år drivit trädgårdsutbildningar och där finns ett stort
kontaktnät och erfarenhet att ta del av.

Något om Capellagårdens trädgård – utbildningens klassrum
Capellagårdens trädgård är en trädgård för undervisning och för skolans kök, en
trädgård för de boende på skolan, för besökare och en mötesplats för trädgårdsintresserade människor.
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Trädgården började anläggas i mitten av 1960-talet av den danske trädgårdsmästaren Thöger Reenberg. Den växte fram med grönsaksland, en jordkällare, en örtagård, många rabatter med perenna växter, en fruktträdgård och en rosengård. Den
innehåller i dag också flera växthus och en plantskola med försäljning av kryddväxter och perenner. Tillsammans utgör de en viktig bas för trädgårdsutbildningen.
Undervisnings- och arbetslokaler har inretts i en av skolans gamla byggnader från
1700-talet.
Husen på Capellagården ligger tätt intill varandra. De bildar tillsammans med kalkstensmurar och klippta och flätade häckar olika rum i trädgården, vart och ett med
sin särskilda karaktär.
Doftande gammaldags rosor i Rosengården blandas med klematis och lavendel.
Här skyddar de höga murarna denna del av trädgården och mot söderväggen trivs
persikor och vin.
Fruktträdgården innehåller ett 80-tal olika sorters fruktträd. Förutom att träden
försörjer skolans elever med frukt under stora delar av året utgör de en del av ett
klonarkiv och ingår i verksamheten vid Programmet för Odlad Mångfald, POM.
POM är en nationell satsning för att bättre tillvarata, nyttja och bevara olika kulturväxter för kommande generationer. Av gamla lokala äppelsorter på Capellagården
kan nämnas Ölands kungs-, Kalmar glas- och Stensbergsäpple.
Grönsaksodlingen på skolan omfattar ca 3000 m2. här odlas ett stort sortiment av
grönsaker och snittblommor som kommer skolans hushåll till del. I trädgården
finns också tre växthus.
I trädgårdens plantskola odlas det kryddväxter, perenner och rosor för försäljning
i butiken. Alla plantor som säljs är uppdragna på Capellagården. Butiken har två
anställda trädgårdsmästare. Trädgården besöks varje år av ca 40 000 besökare.
Sista ansökningsdag: 1 november 2019
Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande.
Behörighetskrav, fackkunskaper: Meriterande är praktik inom trädgårdsnäringen.
Kurser:
Trädgårdsodling
21
Parkskötsel och anläggning 8
Arbete i plantskola och butik 4
Gestaltning, Bild och form 2
Jord- och växtnäringslära
1
Eget projektarbete
3
Gemenskap och samverkan 1
Summa
40 veckor
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt
35 timmar varav minst 25 lärar- och handledarledda
Antal studerande 16
Ansökan görs med styrkta betyg och intyg
Antagning görs på grundval av ansökan ev. kompletterad med intervju
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Ansökan
Ansökan görs på särskild blankett. Förfrågningar kan också lämnas per mail:
tradgard@capellagarden.se (om utbildningens uppläggning o likn.) Till ansökan
skall du bifoga: personbevis, styrkta kopior av betyg och intyg från tidigare skolutbildning, arbetspraktik och anställningar, två passfoton samt ett personligt brev
där du motiverar din ansökan.
Ansökan skickas till: apply@capellagarden.se
Ansökningstiden utgår den 1 november 2019.
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