EUX

ANLÆGSGARTNER

Grøn uddannelse

Mere end bare en anlægsgartneruddannelse
Er du i tvivl, om du skal tage en erhvervsuddannelse eller gå den gymnasiale vej? Drop tvivlen og tag en eux.
Med eux gennemfører du en helt ordinær anlægsgartneruddannelse,
og samtidig får du kompetencer til at læse videre på fagrelaterede
videregående uddannelser. Du kan tage uddannelsen på Roskilde
Tekniske Skole, Vilvorde.

Hvem er eux for
• Eux er for dig, der elsker at bruge hovedet, samtidig med at du har
hænderne dybt begravet i dit arbejde.
• Eux er for dig, der vil have mulighed for at læse videre til fx have- &
parkingeniør, skov- og landskabsingeniør, jordbrugsteknolog, landskabsarkitekt.
• Eux er for dig, der vil have en stærk uddannelse og gøre karriere
inden for det grønne område.
• Eux er for dig, der gerne vil prøve tingene ude i den ”virkelige” verden og dig, der gerne vil være en del af anlægsgartnererhvervet.
• Eux er for dig, der måske en dag vil være selvstændig eller leder i en
virksomhed.
• Eller noget helt andet…

Eux-uddannelsen til anlægsgartner

Adgangskrav på eux
For at kunne starte på anlægsgartneruddannelsen, skal du have bestået
folkeskolens afgangseksamen og dansk og matematik.
Du skal være motiveret og målrettet, og du må ikke have vanskeligheder med at læse og indlære.
Hvis du er 25 år eller derover, bliver du euv-elev (erhvervsuddannelse
for voksne) og tilbydes evt. individuelt forløb. Tag en snak med vejledningen.

Uddannelsen
Målet med uddannelsen er at opnå kompetencer som faglært anlægsgartner inden for ét af følgende specialer:
• Anlægsteknik
• Plejeteknik
Desuden opnår du studierettede kompetencer, dvs. fag på gymnasialt
niveau.

Uddannelsens varighed
Uddannelsens samlede varighed er inkl. grundforløbet fra 4 år til
4 år og 6 mdr. afhængig af din baggrund.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er bygget op af et grundforløb og et hovedforløb med
indbyggede gymnasiefag.
Grundforløb
Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, varer grundforløbet 40
uger og er delt i grundforløb 1 (GF1) og grundforløb 2 (GF2).
Ellers starter du direkte på grundforløb 2, hvilket kræver, at du har
dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau, før du starter.
På grundforløbet er undervisningen i de grundlæggende fag helhedsorienteret og afsluttes med praksisprojekt og en eksamen.
Sideløbende får du også undervisning i gymnasiefag. På grundforløb 1
har du dansk C, engelsk C og samfundsfag C, mens du på grundforløb
2 har kemi C, matematik C og biologi C.
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Det er ikke et krav at have en læreplads for at starte på grundforløbet.
Hvis du er fyldt 18 år, har du ret til SU (se www.su.dk). Bor du mere
end 75 min. fra skolen med offentlig transport, er der mulighed for at
bo på skolehjem på grundforløb 2. Kontakt vejledningen.
Hovedforløb
For at starte på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale med
en virksomhed, der er godkendt til at have anlægsgartnerelever, eller
du kan komme i skolepraktik.
På skoleforløbene arbejder du videre med de erfaringer, du har fået i
praktikken, og alt det, du lærte på grundforløbet. Ud over anlægsteknik og kulturteknik har du fag som plantekendskab, materialeforståelse, opmåling, økologi, trækonstruktioner, havestilarter og meget mere.
De gymnasiale fag fortsætter, og du har dansk A, biologi B, engelsk B,
erhvervsøkonomi C, fysik C, kemi B, matematik B samt følgende valgfag: biologi A, matematik A samt et valgfag på C-niveau.
Skoleundervisningen på hovedforløbet udgør 72 uger fordelt på fire
skoleperioder.
Du får løn på hovedforløbet, både når du er på lærepladsen, og når du
er i skole.

Lærepladsen
Som anlægsgartnerelev kan du enten have en læreplads i en privat
anlægsgartnervirksomhed, en kommune, en kirkegård, slotshave eller
lignende. Eller du kan kombinere stederne, hvis I laver korte aftaler.
Din læreplads skal være godkendt af Det Faglige Udvalg www.blivanlaegsgartner.dk til et af uddannelsens specialer. Du kan også komme i
lære i udenlandske virksomheder, som dog skal godkendes af Roskilde
Tekniske Skole, inden du kan starte. Spørg vejledningen.
Ved indgåelse af den første uddannelsesaftale vælges speciale. På
anlægsteknikspecialet opnås kompetencer inden for avanceret anlægsteknik, og svendeprøven rettes mod opbygning af haveanlæg efter tegning og andre anvisninger. På plejeteknikspecialet opnås kompetencer
inden for avanceret kulturteknik, og svendeprøven vil indeholde pleje
og vedligeholdelse af et givent areal efter branchens normer.

Elev på eux
Som eux-elev på Roskilde Tekniske Skole møder du en masse euxelever fra andre uddannelser, fx dyrepassere, elektrikere og tømrere.
Du laver projekter på tværs af uddannelserne og lærer derved at
samarbejde med andre faggrupper. Du kommer på introtur og andre
ekskursioner, du deltager måske i elevcafeen og medvirker i skolens
arrangementer.

Nyttige links

www.rts.dk
www.blivanlaegsgartner.dk
www.praktikpladsen.dk
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Gymnasiefag på eux-uddannelsen

Roskilde Tekniske Skole • Vilvorde
Køgevej 131 • 4000 Roskilde
Telefon: 46 300 400

Vilvorde er beliggende på Køgevej 131
i Roskilde, lige ved motorvejsafkørsel
12 på Holbækmotorvejen.
Bus 220 kører direkte til døren, og
bus 202A kører næsten til døren
(stoppested “Stenkrogen”).
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Undervisningen i de gymnasielle fag sker i
samarbejde med HTX Roskilde på Pulsen
4 og 8 i Roskilde.
Bus 202A kører direkte til døren, og bus
220 kører næsten til døren (stoppested
“Motelvej”).
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Kontakt vejledningen
Telefon 46 300 400 eller mail: ue-vil@rts.dk
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