
ANLÆGSGARTNER
Grøn uddannelse



Anlægsgartner

Uddannelsen til anlægsgartner varer fra 3 år og 5 måneder til 4 år og 
6 mdr. afhængig af din baggrund. Uddannelsens længde er inklusiv 
grundforløb. 

Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen og min. 02 i gen-
nemsnit i dansk og matematik – eller tilsvarende. Har du ikke det, kan 
du komme til en optagelsesprøve. 

På anlægsgartneruddannelsen kan du tage ét af følgende to specialer:

• Anlægsteknik

• Plejeteknik

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen er bygget op af to 
dele: grundforløb og hovedforløb.

Grundforløbet har forskellig længde 
afhængig af dine erfaringer. Hvis du 
kommer direkte fra grundskolen, 
skal du først på grundforløb 1 (GF1) 
og derefter på grundforløb 2 (GF2).
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Grundforløb 1 varer 20 uger og starter i august. Hvis du har besluttet 
dig for at være anlægsgartner eller tage en anden uddannelse inden for 
det grønne område, vælges fagretningen, der hedder ”Natur, planter 
og anlæg”. Grundforløb 1 indeholder en række projektorienterede 
erhvervsfag, fagrelateret dansk, bevægelse samt valgfag.

Hvis du ikke kommer direkte fra grundskolen eller tidligere har gået på 
grundforløb 1, produktionsskole eller gymnasial uddannelse, skal du 
direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 2 er mere fagspecifik end grundforløb 1. Her har du 
grundfagene matematik og biologi samt undervisning om anlægstek-
nik, kulturteknik, plantedyrkning, plantekendskab, jordbundslære og 
maskiner. Desuden indeholder grundforløb 2 førstehjælp, traktorkøre-
kort og brandbekæmpelse. 

Grundforløb 2 tager 20 uger og starter 4 gange om året i Roskilde på 
Vilvorde og 2 gange om året (januar og august) i Valby. Undervisnin-
gen på grundforløb 2 er helhedsorienteret og afsluttes med et praksis-
projekt og en eksamen.
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Hvis du er 25 år og derover, bliver du euv-elev (erhvervsuddannelse 
for voksne). Efter uddannelsestart bliver du kompetenceafklaret og 
kontaktet af vejledningen, da der evt. skal laves en individuel plan for 
dig. 

På anlægsgartneruddannelsen findes desuden eux-anlægsgartner (se 
eux-folder).



Hovedforløb

En forudsætning for at starte på hovedforløb er, at du har bestået 
grundforløbet og underskrevet en uddannelsesaftale med en godkendt 
praktikvirksomhed eller du er optaget i skolepraktik. Du vælger spe-
ciale i samarbejde med lærepladsen ved indgåelse af uddannelsesafta-
len. Du kan have flere lærepladser i løbet af uddannelsen.

Hovedforløbet består af en vekslen mellem skoleperioder og praktik-
perioder. Skoleperioderne på hovedforløbet har en samlet varighed på 
32-36 uger afhængig af din baggrund. 

Praktikforløbet skal afvikles i en eller flere virksomheder, der er god-
kendt til elever inden for specialerne: anlægsteknik eller plejeteknik. 
Praktikken kan også foregå i udlandet i en virksomhed, der godkendes 
af Roskilde Tekniske Skole. 

Som afslutning på sidste skoleperiode, afholder skolen en svendeprøve 
indeholdende et praksisprojekt og en mundtlig eksamen.
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Specialer

Anlægsteknik

Arbejdsopgaver for en anlægsgartner med anlægsteknik som speciale 
omfatter etablering af anlæg, der indeholder fliser, trapper, støttemure 
og trækonstruktioner, herunder de nødvendige opmålinger og bereg-
ninger samt etablering og vedligeholdelse af beplantninger og græs.  

Plejeteknik

Arbejdsopgaver for en anlægsgartner med plejeteknik som speciale 
omfatter etablering, pleje og vedligeholdelse af beplantninger og græs 
samt etablering af mindre anlæg med belægninger og andre elementer.



Økonomi

Hvis du er fyldt 18 år, kan du få SU efter gældende regler under 
grundforløbet. 

Når du har en uddannelsesaftale får du lærlingeløn efter gældende 
overenskomst. 

Merit

Det er muligt at opnå merit for dele af ovenstående uddannelse ved 
dokumentation for tilsvarende undervisning eller erhvervserfaring. 

Har du spørgsmål vedrørende merit eller andet, så kontakt uddannelses- 
og erhvervsvejlederne på telefon 46 300 400 eller mail ue-vil@rts.dk.

Nyttige links

www.lærepladsen.dk

www.blivanlaegsgartner.dk

www.rts.dk
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Se mere på www.rts.dk Roskilde
Tekniske
Skole

Roskilde
Tekniske
Skole

Roskilde Tekniske Skole • Vilvorde
Køgevej 131 • 4000 Roskilde
Vigerslev Allé 18 • 2500 Valby (ved Hotel- og Restaurantskolen)
Telefon: 46 300 400

Kontakt vejledningen
Telefon 46 300 400 eller mail: ue-vil@rts.dk
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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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