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Sista ansökningsdag: 1 november 2020
Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 25
lärarledda.
Antal studerande: 16
Utbildningsledare: Matilda Lidberg
Utbildningsform: Konst- och kulturutbildning
Kurser:
Parkskötsel och anläggning

12 v

Trädgårdsodling

20 v

Jord- och växtnäringslära

1v

Gestaltning, bild och form

3v

Gemenskap och samverkan

1v

Eget projektarbete

3v

Utbildningens mål:
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om
1. Trädgård och odlingens roll i förhållande till människan, hållbarhet,
kretslopp och biologisk mångfald.
2. Trädgårdens roll och odling under olika historiska epoker, liksom
trädgårdens roll i dagens samhälle, litterärt och kulturellt.
3. Den gröna besöksnäringen, kundbemötande och service.
4. Botanikens grunder och artkunskap, kulturväxter och deras
användningsområden
5. Gestaltning, bild- och formspråk och hur hantverksmässiga uttryck
kan integreras i en trädgårdsmiljö. Trädgårdens form och färglära samt
växtkomposition.
6. Jord, växtnäringslära och biologiskt växtskydd. Kunskaper om
jordförbättring såsom kompostering.
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7. Anläggningstekniker, skötsel och gestaltning av olika typer av park-,
trädgård- kultur- och odlingsmiljöer.
8. Trädgårdsodling med hänsyn till ekologisk produktion.
Beskärningsmetoder inom frukt- och bärodling.
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att
1. Planera och genomföra ett projekt inom trädgårdsnäringen. Utvärdera
och utveckla en affärsidé.
2. Självständigt välja växtmaterial, anlägga och förvalta en
trädgårdsmiljö.
3. Gestalta och konstnärligt formge en trädgårdsmiljö.
4. Analysera jordtyper, planera för lämplig användning av en plats och
jordförbättring.
5. Skapa, förvalta och utveckla en trädgårdsmiljö. Hantverksmässigt
använda och underhålla maskiner, redskap och verktyg.
6. Planera och gestalta, bereda, odla och sköta en ekologisk
trädgårdsodling som gynnar biologisk mångfald. Skörda, ta vara på och
förädla skörden.
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
1. Kunna arbeta som trädgårdsmästare inom offentlig eller privat
trädgårdsnäring, driva en ekologisk odling, driva projekt inom
trädgårdsnäringen.
2. Skissa och presentera förslag på trädgårdslösningar och
växtkomponering.
3. Använda och förbättra jorden på ett optimalt vis
4. Sköta och förnya en trädgårdsmiljö med hänsyn till trädgårdshistoria,
tradition och nytänk.
5. Arbeta hantverksmässigt och gestaltande med en kommersiell
grönsaksodling och småskalig livsmedelsproduktion. Upprätta ett KRAV
- certifikat.
Ansökan
Ansökan görs elektroniskt och länken hittar du här på hemsidan.Expeditionen
svarar på praktiska frågor kring ansökan, studier och boende. Telefon 0485361 32 eller mail info@capellagarden.se. Frågor om utbildningens upplägg
ställer du enklast per mail till tradgard@capellagarden.se.
Till ansökan skall du bifoga: personbevis, styrkta kopior av betyg och intyg från
tidigare skolutbildning, arbetspraktik och anställningar du finner relevant,
passfoto samt ett personligt brev där du motiverar din ansökan.

Förkunskapskrav är gymnasiekompetens
.
Ansökningstiden går ut den 1 november 2020. Besked om antagning
lämnas under december.
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Capellagårdens fasta lärarstab
Matilda Lidberg Trädgårdsmästare. Lärare i trädgård.
Erik Sparretun, trädgårdsmästare, lärare i trädgård
Mathias Nilo Mästare och lärare i möbelsnickeri
Marit Stigsdotter Formgivare och lärare i möbelsnickeri
Berit Grybäck Lärare i vävning och materiallära
Linda Zetterman Formgivare och lärare i textil formgivning
Kjell Rylander Keramiker och konstnär. Lärare i keramik
Karolina K. Eriksson Keramiker och konstnär. Lärare i keramik
August Sörenson Keramiker och konstnär. Lärare i keramik
Torleif Johansen Keramiker och konstnär. Lärare i keramik
Susanne Bonja Konstnär. Lärare i bild och form
Gästlärare och föreläsare
I varje utbildning medverkar även ett antal gästlärare, konstnärer och
formgivare i olika omfattning alltifrån enstaka utbildningsdagar till
temaveckor och workshops.
Läsårsdata
VT 8 feb- 18 juni HT 28 juni – 3 dec (lov 9-20 aug)
Terminsavgift
VT- 10 500 kr, HT- 10 500 kr
Terminsavgifterna betalas i förskott till Stiftelsen Capellagården på
Bg: 5975-7559. När du blivit antagen och betalat terminsavgiften är du
garanterad en studieplats. Vid återbud debiteras 50% av
grundterminsavgiften. Månadsavgifterna avseende kost och boende betalas
varje månad enligt faktura.
Välkommen med din ansökan!
Bodil Anjar Rektor

CAPELLAGÅRDEN FÖRBEHÅLLS RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR

