Kursplan for Modul 1 – Park & Anlegg
Generell informasjon
Kurset Modul 1 – Park & Anlegg gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget.
Opplæringen skal legge vekt på oppgaver som er relevant i forhold til praktisk
gravplassarbeid. Opplæringen gjennomføres på 8 dager med til sammen 64 timer fordelt
på to samlinger, med forelesninger, presentasjoner, oppgaveløsing og praksis.
Undervisningen bygger på Læreplanen for Vg2 i skole og læreplanen for Vg3 i bedrift.
Universell utforming, vedlikehold og HMS vil være gjennomgående temaer i begge
samlingene.
Samlingene foregår primært i Drammen, men det kan også være mulighet for
desentralisert opplæring.
Organisering og arbeidsform
Samling 1
Tema
Tirsdag 12.09.2017 Presentasjon av deltagernes
Kl.09.00-15.30
arbeidsplass
Generelle drifts- og vedlikeholdsoppgaver
Universell utforming
Onsdag 13.09.2017 Jord og jordforbedring
Kl.08.30-15.30
Generell plantekjennskap
Ugrasbekjempelse
Torsdag 14.09.2017 Utedag:
Kl.08.30-15.30
Landmåling, Skifer & brostein,
Anleggsteknikk
Fredag 15.09.2017 Forberedelse og utdeling av
Kl.08.30-14.00
fordypningsoppgave.
Prosjektering og planlegging.
Tema
Obligatorisk
fordypningsoppgave
Samling 2
Tirsdag 05.12.2017
Kl.09.00-15.30
Onsdag 06.12.2017
Kl.08.30-15.30

Teori
Presentasjoner
Praksis ute hele
dagen
Teori
Presentasjoner

Innhold
Etablering av minneplass på egen arbeidsplass.
Se egen oppgavebeskrivelse
Tema
Generell plantekjennskap
med fokus på fordypningsoppgave
Sykdom og skadedyr
Fremmede arter, forbudsliste, Rødliste
Grasplen

Torsdag 07.12.2017 Utedag:
Kl.08.30-15.30
Beskjæring og vinterdendrologi
Fredag 08.12.2017
Kl.08.30-14.00

Arbeidsmetode
Dialog og drøftinger
Presentasjoner

Gjennomgang av innleverte
fordypningsoppgaver.
Oppsummering.

Arbeidsmetode
Teori
Presentasjoner
Teori
Presentasjoner
Inne frem til lunsj,
praksis ute etter
lunsj.
Teori og
presentasjoner

Alle må ta med skrivesaker, pc / nettbrett, arbeidstøy, regntøy og evt. kneputer, hansker,
vernebriller og hørselvern.
Målgruppe
Primært for ansatte i gravferdssektoren med relevant praksis fra drift av gravplassanlegg.
Undervisningsform
Under samlingene benyttes undervisningsformer som forelesninger, plenums- og
gruppediskusjoner, gruppeoppgaver. Det kreves aktiv deltakelse i gruppearbeid og
gjennomføring av obligatorisk fordypningsoppgave mellom samlingene.
Det vil bli gitt praktisk opplæring innenfor temaene landmåling, skifer, brostein,
anleggsteknikk og beskjæring.
Mellom samlingene kan deltagere benytte seg av vårt ”Klasserom på nett”. Det etableres
et klasserom på våre hjemmesider, hvor deltagerne logger seg inn med brukernavn og
passord. Her vil deltagerne til enhver tid finne oppdatert informasjon fra faglærere,
studieplaner, studiemateriell etc. Deltagere som ikke ønsker å benytte seg av dette kan få
all nødvendig informasjon pr. e-post eller pr. post.
Læringsmål
Målet med kurset er å kvalifisere deltagerne til å kunne ta selvstendige og gode faglige
beslutninger, både når det gjelder planlegging og utførelse av drifts- og
vedlikeholdsoppgaver, på egen arbeidsplass. Etter endt kurs skal deltagerne være i stand
til å forstå kompleksiteten i anleggsgartnerarbeidet. Deltagerne får et grunnlag for å
arbeide med helse, miljø og sikkerhet integrert i alle aktiviteter sammen med prinsippene
om universell utforming.
Målet er også at deltagerne får kunnskap og inngående forståelse for
anleggsgartnerfagets egenart og mangfold, og at de etter endt opplæring ønsker en
formell kompetanse innenfor anleggsgartnerfaget.
Vurderingsform
Formålet med oppgaven er bl.a. å motivere og utvikle deltagerne.
Det vil bli gitt en fordypningsoppgave som skal leveres innen 23.10.2017.
Denne vil bli vurdert av våre fagkonsulenter og det settes av tid til individuell veiledning i
forbindelse med oppgaven.
Arbeidskrav / Obligatorisk fordypningsoppgave
Arbeidskravet består av en obligatorisk fordypningsoppgave som sendes inn innen
23.10.2017.
Beskrivelse av fordypningsoppgave
Din arbeidsgiver ønsker at det skal etableres en universelt tilrettelagt minneplass/
minnelund på kirkegården der du arbeider. Du får ansvar for prosjektet fra planarbeid til
ferdig prosjekt.
Utforming og størrelse på plassen, og bruk av arealet, må sees i sammenheng med
eksisterende forhold som:
Beliggenhet, dagens arealbruk, eksisterende bebyggelse, vegetasjon, rekreasjonsverdi og
bruk, adkomst, universell tilgjengelighet, teknisk infrastruktur, grunnforhold, støyforhold,
klima med mer.
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1. Beskriv eksisterende forhold der man ønsker å etablere minneplassen.
Gjerne med egne bilder.
2. Beskriv det planlagte prosjektet i forhold til:
A. Arealvalg
B. Funksjon
C. Rekreasjonsverdi
D. Estetikk
E. Universell utforming
F. Adkomst
G. Jordkvalitet
H. Herdighetssone
3. Tegn og beskriv minneplassen.
4. Beskriv eksisterende og nytt terreng med tanke på høyder og terrengforming.
(evt. lag en høydeplan).
5. Begrunn valg av fundament, plassering, materialvalg, plantevalg, eventuelt
lyssetting.
6. Utarbeid en planteplan.
7. Utarbeid en arbeidsbeskrivelse for prosjektet inkludert plan for HMS.
8. Utarbeid en fremdriftsplan for prosjektet.
9. Utarbeid en vedlikeholdsplan/ skjøtselsplan.

Planer, tegninger og beskrivelser av prosjektet sendes inn innen 23.10.2017.
Dokumentér også med foto.

Faglitteratur
Anleggsteknikk for anleggsgartnere
Økonomi og prosjektstyring
A88
Planter til Hager og Grøntanlegg
Bruk og stell av planter i Grøntanlegg
Økologi og Plantelære
Jordkultur
SOAs plantekjennskap
Læreplananalyse i anleggsgartnerfaget

Byggenæringens Forlag
Byggenæringens Forlag
A88 Undervisning
Fagbokforlaget
Fagbokforlaget
Fagbokforlaget
Fagbokforlaget
SOA
SOA
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