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HVILAN UTBILDNING 
 
Befintliga utbildningar 
 
 Gymnasieskola  Naturbruksprogrammet Trädgård  
   Hantverksprogrammet Florist 
Gymnasiesärskola Skog, mark och djur - Trädgård 
Yrkesvux*  Grundläggande trädgårdsutbildning 
Yrkeshögskoleutbildning Arborist 
Arbetsmarkn.utbildning* Skötsel, Odling, Anläggning, Handel 
Uppdragsutbildning 40-tal olika kurser 
 
Trädvårdsutbildning* 1 år   
Plantskolistutbildning* 3 år 
 
* Nya utbildningar från 2014- 

 
 

 
 



”Hvilan Utbildning AB skall utbilda ungdomar och vuxna 
inom trädgårdsnäringen och/eller områden med 
anknytning till denna. Utbildningarna skall hålla hög 
kvalité och främja nyrekrytering till näringen samt bidra till 
en långsiktig utveckling av kompetensnivån hos 
verksamma inom trädgårdsnäringen. 
 
Verksamheten skall bedrivas så att bolagets resurser i 
form av kompetens, mark, fastigheter och utrustning 
nyttjas på ett effektivt sätt.” 

HVILAN UTBILDNINGS 
UPPDRAG 



Viktigt för Hvilan Utbildning 

• Antalet studerande 
• Varumärkesbyggande 
• Kvalité 
• Driv i varje enhet! 

 
 
 
 



Utdrag från  rapporten Kris i trädgårdsbranschen 

”Det måste bli möjligt […] att utbilda sig inom trädgård även för dem som har en  
annan gymnasieexamen sedan tidigare” 
 
Exempel Hvilan:  Yrkesvux, 17 av 34 sökande beviljade medel augusti 2015 
Åtgärd:   Betygsrätt, hemkommunerna behöver bevilja medel till sökande 
 
”…behörighetsgivande basutbildning inom trädgårdsbranschen för dem som vill  
göra ett yrkesbyte” 
Exempel Hvilan:  Preparandutbildning inför Yh Arborist 2015 
  Inför Yh-ansökningarna 2016 – samarbete med andra skolor 
 
Åtgärd:   En modell för preparandutbildning som bygger på gymnasiekurser 
   
 
 
        
 
  

 
 



Utdrag från  rapporten Kris i trädgårdsbranschen 

Mer matchning mellan sektorn, de arbetssökande och gymnasieskolorna 
 
”Utbilda fler ungdomar […] mer information till föräldrar och unga om de gröna jobben”  
 
”Stärk studie- och yrkesvägledningen […] marknadsföringen behöver ses över” 
 
”Synliggöra branschens behov av personal” 
 
Exempel Hvilan:  Inför gymnasiesöket 2016: marknadsundersökn. 300 intervjuer, 3 orter 
  Syfte: attraktionsvärden för 16-åringar att välja Hvilan? 
  Nå nya målgrupper: de som idag är utanför ”NB-sfären” 
  Ta fram en marknadsplan 2016/ arbeta affärsmässigt 
  Delta på fler mässor: ex Malmö, Stockholm, Göteborg. 
  Trädgårdsbranschens dag: matchning mellan branschorgansationer- 
  kursdeltagare/studerande/ Arbetsförmedlingen    
 
 
        
 
  

 
 



”Officer och lärare” (Sydsvenskan juli 2015 
Officer – lärare – arbetsledare inom gröna jobb 
 

 
Olika men samma? 
Vad är likheten mellan en förskollärare och en 
officer-förutom förmågan att hålla ordning på en 
grupp? 
 
Svaret är att i båda yrkena väntas stora 
pensionsavgångar. 
 
Yrkets status behöver höjas. 
 
Konkurrens framöver och den som har mest att  
erbjuda kommer att vinna! 
 
 

 
 



Nystartsjobb 
 
Instegsjobb 
 
Yrkesintroduktionsanställningar 
 
Traineejobb 
 
Första-jobbet-anställning 

 

 
 

”Den svenska modellen…”(Sydsvenskan augusti 2015)  
 
 



TACK! 
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