DI STAN S

ARBETSLEDARE
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

ET T FR A MT I D SYR K E I N O M
L EDAR SKA P OC H O R G A N I S ATI O N
Efterf rågan på arbetsledare med grön utbildning och
kompetens som kan leda och planera arbetet på kyrkogårdar
är stor – du behövs!
Utbildningen Arbetsledare Kyrkogårdsförvaltning
passar dig som har arbetslivserfarenhet inom
den gröna branschen och tycker om att arbeta
utomhus, organisera, leda och få dina medarbetare att trivas. Utbildningen ger bland annat
goda kunskaper i organisation, ledarskap, förvaltning, ekonomi och IT.
I utbildningen får du goda kunskaper om vikten
av en god psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljölagar, ekonomiskt uppföljningsarbete, kvalificerad
skötsel och anläggning av kyrkogårdens kulturhistoriskt värdefulla gröna miljöer, ett fördjupat
sortiment av växter och deras användning och
skötsel.
Som arbetsledare måste du kunna prioritera och
planera personal- och maskinbehov, strukturera
och dokumentera projekt och leda skötsel- och
anläggningsinsatser mot mål utifrån kyrkogårdsmiljöns specifika förutsättningar. Mötet med
besökare på kyrkogården är av yttersta vikt, att
kunna bemöta med lugn och värdighet på ett
professionellt sätt.
I arbetet behöver du även kunna identifiera ett
fördjupat sortiment lignoser, perenner och annueller samt ogräs i olika utvecklingsstadier, utföra
kalkyler och kostnadsberäkningar för fastighets-,
skötsel- och anläggningsarbeten, medverka vid
upprättande av budget samt skriva och presentera
rapporter.
UTBILDNINGSTID
Undervisningen bedrivs på distans med obligatoriska träffar som motsvarar heltidsstudier under
1,5 år.
UPPL ÄGG
Den distansbaserade utbildningen ges på heltid
under 1,5 år med 29 platsbundna träffar fördelat
på 8 tillfällen. Den platsbundna undervisningen
ges vid Hvilan Utbildning i Kabbarp. Lärplattformen Ping Pong används för distansundervis-

ningen. Där ges inspelade föreläsningar, instuderingsfrågor och inlämningsuppgifter. Som
studerande har du kontakt och tillgång till dina
lärare via plattformen och kan även kommunicera
med klasskamrater angående utbildningsinnehåll och examinationsuppgifter. Plattformen nås
enkelt via datorn eller app i telefonen. Utbildarna
finns tillgängliga via Ping Pong upp till 20 timmar
i veckan samt på heltid under de platsbundna
träffarna på skolan.
För mer information se hemsida:
www.hvilanutbildning.se
BE HÖ R IG HE TS K R AV
Grundläggande behörighetskrav
Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller
kommunal vuxenutbildning.
Särskilt behörighetskrav
• Två års branschspecifik yrkeserfarenhet,
minst halvtid.
Eller:
•

Ettårig trädgårdsutbildning och ett års
branschspecifik yrkeslivserfarenhet, minst
halvtid.

Med branschspecifik yrkeserfarenhet menas arbete
inom: skötsel av utemiljöer, kyrkogårdsarbete, trädgårdsanläggning, trädgårdsodling eller motsvarande.

U R VAL
Vid fler sökande än antal platser, görs ett urval
baserat på betyg och arbetslivserfarenhet.

KU R SPL AN – TOTALT 3 0 0 YH P
Arbetsledning

50 Yhp

Begravningsverksamhet

10 Yhp

Ekonomi och IT

30 Yhp

Examensarbete

15 Yhp

Kyrkogårdens anläggningsarbeten

25 Yhp

Kyrkogårdens kulturmiljö

10 Yhp

Kyrkogårdens förvaltning

15 Yhp

LIA (Lärande i Arbete, praktik)

95 Yhp

Skötsel och underhåll

30 Yhp

Växtkännedom och marklära

20 Yhp

MER INFORMATION OM UTBILDNINGEN,
BEHÖRIGHETSKRAV OCH ANSÖKAN
HITTAR DU PÅ HEMSIDAN!
WWW.HVILANUTBILDNING.SE

STU D E R A PÅ S VERIG ES
G R Ö N A STE SKO L A
Hvilan Utbildnings uppdrag är att utbilda f ramtidens
bästa meda rbetare och företagare. Hvilan Utbildning är en
branschägd skola och ägs av GRO – Gröna näringens
rikso rganisation– en ideell förening under LRF Trädgård.
OM HVILAN UTBILDNING
Omkring 100 personer arbetar på Hvilan
Utbildning. Kompetensnivån är mycket hög
bland personalen, både vad gäller teoretiska
kunskaper och yrkesskicklighet inom de olika
områdena.
I Kabbarp finns cirka tio hektar mark där lektioner
i frilandsodling bedrivs, resterande ca 50 hektar
arrenderas ut. Skolan har förutom stora parkområden och en aktiv plantskola med tillhörande butik,
flera växthus om totalt 1200 m2 som

används för odling av snittblommor, krukväxter
och grönsaker. Vi har också en markbyggnadshall
där studerande kan öva anläggning, dränering
och stensättning vintertid.
FANTASTISKA UTBILDNINGSMÖJLIGHETER
Hvilan Utbildning finns i Kabbarp, Lund, Stockholm
och Uppsala och erbjuder gymnasium, uppdragsutbildningar, yrkeshögskola, yrkesvux och arbets
marknadsutbildningar.

HVI L AN YRK ESHÖ GSKO L A
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp
Tel: 040-46 37 00
info@hvilanutbildning.se
www.hvilanutbildning.se

FÖLJ OSS PÅ SOC IA L A ME DIE R: Sök Hvilan Utbildning

