
 Bliv klar til at 
 arbejde i det fri 
 Vil du være anlægsgartner? Bliv godt 
 klædt på med dette basiskursus.   



Hvis ikke du når at tage 
på kursus i din opsigelses
periode, er der stadig 
mulighed for at komme 
på mange af de samme 
kurser. Du skal tale med 
Akassen og jobcenteret 
om dine uddannelses
ønsker, hvis du bliver 
arbejdsløs.

Kurser hos Roskilde Tekniske Skole
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ri Basiskursus for anlægsgartnere 20 dage 47690

Samt tilvalg af et eller flere af følgende:

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 1 dag 40824

Vejen som arbejdsplads 2 dage 47136

Grundlæggende anlægsteknik 15 dage 47803

Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner 10 dage 42302

Plantevækst og etablering af grønne anlæg 15 dage 42316

 
Link til kurset og tilmelding 

Kontakt: Claus Egede Cornelius 24 288 030 / cec@rts.dk
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Kursus 40 dage

Nivellering 5 dage 49318

Kloakering  Afløbsplan for småhuse 6 dage 49280

Kloakering – Afløbssystemers formål og indretning 3 dage 49279

Kloakering  Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 dage 49278

Kloakering  Arbejdsmiljø 2 dage 49277

Kloakering  digital tegning af afløbsplaner 3 dage 49281

Kloakering  Dræning af bygningsværker 1 dag 46969

Kloakering – Udførelse af afløbsinstallationer 16 dage 49282

Vejen som arbejdsplads 2 dage 47136

 
Link til kurset og tilmelding 

Kontakt: Claus Egede Cornelius 24 288 030 / cec@rts.dk

Kan du lide at arbejde udendørs – og vil du være med til at skabe de 
gode udendørsrum? Så er anlægsgartner måske vejen for dig.

Hvad består kurset af?
Kursuspakken består af følgende: Basis
kursus for anlægsgartnere (20 dage) samt 
tilvalg af et eller flere af følgende kurser:
• Brandforanstaltning ved 

 ukrudtsbrænding (1 dag)
• Vejen som arbejdsplads (2 dage)
• Grundlæggende anlægsteknik (15 dage)
• Betjening og vedligeholdelse af  

mindre gartnermaskiner (10 dage)
• Plantevækst og etablering af grønne 

anlæg (15 dage)

Kan alle deltage i kurset?
Ja, basiskurset er det første skridt i ret
ningen af en anlægsgartneruddannelse.

Hvad kan jeg efter kurset?
På basiskursus for anlægsgartnere lærer 
du det grundlæggende omkring anlæg
gelse af mindre haveanlæg, herunder 
nivellering og afsætning, kendskab til 
jordbehandling og plantearbejde samt 
grundlæggende belægningsarbejde. Du vil 
efter endt kursus have indsigt i nogle af de 
opgaver, som en anlægsgartner arbejder 
med samt have grundlæggende kom
petence til at deltage i mindre arbejds
opgaver i en anlægsgartner virksomhed. 
Hvis du tager alle kurser, er der gode 
muligheder for at få job

Hvornår starter kurset?
Basiskurset starter mandag den 3. august 
2020. Øvrige kurser findes på  
Roskilde Tekniske Skoles hjemmeside  
www.rts.dk/kurser.

Hvor skal jeg møde op?
Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde, Køgevej 
131, 4000 Roskilde.

Hvad skal jeg leve af, mens jeg tager kurset?
Tager du kurset i opsigelsesperioden, 
får du løn fra din virksomhed. Er du blevet 
ledig, kan du få dagpenge.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Vi forventer, at alle opsagte får tilbudt  
et vejledningskursus via jobcenteret  
i Københavns Lufthavn. Her får du vej
ledning, en uddannelsesplan og kan blive 
tilmeldt kurser.

Hvis du er ledig, skal du kontakte 
 jobcenteret i lufthavnen på telefon:  
25 36 79 00.

Du kan læse mere om kurset her:  
www.rts.dk/kurser
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