VI VÆRDSÆTTER SAMARBEJDET MED JER
I har som virksomhed en meget vigtig rolle i et erhvervsuddannelsesforløb. I fungerer som oplæringsansvarlige for eleven og bibringer derved eleven en meget
stor andel af deres kompetencer. Samspillet mellem virksomhed og skole er en
vigtig del af elevens læring og udvikling, derfor sætter vi stor pris på at I vil være
med til at uddanne fremtidens håndværkere.
DET KAN VIRKSOMHEDSKONSULENTEN HJÆLPE MED:
Uddannelsesaftale
• Vejen til at få en elev går via en uddannelsesaftale. Aftalerne kan være af
kortere eller længere varighed og er en aftale mellem jer som virksomhed og
eleven om elevens uddannelsesforløb.
• Vi sparrer også med jer i forhold til, hvad det vil sige at have en elev, ligesom
vi selvfølgelig står klar med hjælp til at udfylde kontrakten og gennemgå den
sammen med jer og eleven.

ANLÆGSGARTNER
Navn:

Vejledning i godkendelsesprocessen
• Hvis din virksomhed ikke er godkendt, hjælper vi jer på vej.

Email:

Hjælp til at finde den rigtige elev
• Vores dygtige konsulenter er særligt trænet i at matche din virksomhed med
den rette elev. Ved det første møde afklarer vi jeres ønsker og behov og hjælper
efterfølgende med at finde lige netop den elev, der passer ind hos jer.

Telefonnummer:

Refusion
Når I har indgået en uddannelsesaftale med en elev, har I mulighed for at søge
om refusion, når eleven skal på skoleophold. I kan få mere information herom hos
konsulenten.
Kontakt konsulenten
Julie Thostrup Vesterlyng
Tlf: 30 18 01 40
E-mail: jtv@rts.dk

Dato for besøg:

ANLÆGSGARTNER
Praktikmålene eleven skal arbejde med igennem sin uddannelsestid hos jer.

Chaussésten / mosaikbrosten
Kørebanebrosten

Træ og trådarbejde

Udlægn. perle- / ærte- og nøddesten el. skærver

Opsætning af trådhegn

Befæstelsesarbejde

Opsætning af træhegn/læhegne

Dimensionering af befæstelser

Opsætning af pergola m.v.

Opbygning af bundsikring og bærelag

Beskæring vinter/sommer

Opbygning af grusstier

Udtynding af busketter

Opbygning af befæstelse i asfalt

Solitære træer

Plantearbejde

Buske

Jordbearbejdning

Roser

Planter, modtagelse og opbevaring

Stedsegrønne

Plantning af roser, prydbuske, stauder og lign.

Pleje anlæg

Solitære træer, bl.a. opbinding

Vedl. Af haveanlæg

Sommerplantning og løg

Vedl. af grønne områder

Hækplantning

Hækklipning

Græsetablering

Gødningsudbringning samt mængdeberegning

Jordbearbejdning

Ukrudtsbekæmpelse

Finplanering

Ukrudtsbekæmpelse, manuel

Græssåning

Ukrudtsbekæmpelse, kemisk

Græspleje

Gasafbrænding, Flisudlægning og Dækafgrøder

Klipning

Brug af maskiner

Vertikalskæring

Kædesav, Fræser, Vibratorplade og Vinkelsliber

Luftning

Plantebor, Græsslåmaskine og Såmaskine

Græstørvsarbejde

Vibrationstromle

Gødning

Alm. vedligehold af maskiner, olieskift m.m.

Behandling af overfladevand

Opmåling/Afsætning

Overgangsløsninger og standardfald ø110 og ø160 mm

Opmåling

Brønde, sætning, linjeafvanding og vandrender

Afsætning

Lægning af kloakledning

Nivellering

Opfyldning, tildækning og komprimering af ledningsgrav

Arbejde efter tegning

Tilslutning til brønd og ledninger

Jordberegning

Regulering og understøttelse af riste og dæksler

Sten og fliser, sætning og lægning

Vand

Flisebelægning

Udførelse af bassiner

Støttemure

Kommunikation, samarbejde og økonomi

Trapper, Kantsten og Klinker

Kommunikation med kunde og samarbejdspartnere

Knoldebrosten / piksten

Refleksion og anvendelse af innovationsredskaber
Vurdering af økonomiske forhold ved pleje og vedligeholdelsesarbejde

