
Kriterier for godskrivning 

1. Kriterier for vurdering af, om eleven eller lærlingen har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om 
erhvervsuddannelser 

Fælles for begge specialer: 

Erhvervserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år. 

Eleven eller lærlingen skal have gyldige certifikater m.v. for følgende: 

– Gyldigt kørekort, mindst til traktor. 

– Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdselsrelateret førstehjælp" efter 
Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. oktober 2020. 

– Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk brand- og sikringsteknisk Instituts 
retningslinjer pr. 1. september 2014. 

Specialet greenkeeper: 

Eleven eller lærlingen skal have arbejdet på en golfbane og udført varierede arbejdsopgaver inden for faget 
enten i samarbejde med eller under vejledning af en fagkyndig. 

Arbejdsopgaverne skal have omfattet udførelse af greens, teested og bunkers, herunder udføre græspleje og 
græsetablering, ukrudtsbekæmpelse, maskinbetjening og vedligeholdelse af maskiner og plantearbejde. 

Arbejdsopgaverne skal som minimum have omfattet: 

– Udføre greens, teested og bunkers 

– Ukrudtsbekæmpelse, sygdom og skadedyrsbekæmpelse 

– Udføre opmåling, afsætning, nivelleringsarbejde samt foretage jordberegninger og arbejde efter tegning 

– Plantning af træer, buske, solitære træer og barrodsplantning 

– Græssåning, finplanering og jordbearbejdning 

– Pleje af græsarealer fx. klipning af græsarealer, vertikalskæring, luftning ved prikling, græsrenovering, 
græstørvsarbejde og gødning 

– Beskæring af træer, buske og hække 

– Pleje af vandhuller og vandløb 

– Betjening af fx. minigraver, fræser, kædesav, græsplejemaskiner, såmaskiner samt almindeligt vedligehold af 
maskiner 

Specialet groundsman: 

Eleven eller lærlingen skal have arbejdet på et idrætsanlæg og udført varierede arbejdsopgaver inden for faget, 
enten i samarbejde eller under vejledning af en fagkyndig. 



Arbejdsopgaverne skal have omfattet opbygning og pleje af boldbaner, kunstgræs, herunder udføre græspleje og 
græsetablering, ukrudtsbekæmpelse, maskinbetjening og vedligeholdelse af maskiner og plantearbejde. 

Arbejdsopgaverne skal som minimum have omfattet: 

– Opbygning og pleje af boldbaner 

– Pleje og vedligeholdelse af kunstgræs 

– Ukrudtsbekæmpelse, sygdom og skadedyrsbekæmpelse 

– Udføre opmåling, afsætning, nivelleringsarbejde samt foretage jordberegninger og arbejde efter tegning 

– Plantning af træer, buske, solitære træer og barrodsplantning 

– Græssåning, finplanering og jordbearbejdning 

– Pleje af græsarealer fx. klipning af græsarealer, vertikalskæring, luftning ved prikling, græsrenovering, 
græstørvsarbejde og gødning 

– Beskæring af træer, buske og hække 

– Betjening af fx. minigraver, fræser, kædesav, græsplejemaskiner, såmaskiner samt almindeligt vedligehold af 
maskiner 

*) Note: 

Elever eller lærlinge, der er fyldt 25 år, når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant 
erhvervserfaring, skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden 
oplæring, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at 
opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 
1. Det fremgår af § 3, stk. 4, hvilke certifikater og lignende eleven eller lærlingen skal have opnået. 

 

2. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever eller lærlinge 

Uddan- 

nelse 

Titel Uddan- 

nelses- 

kode 

Afkortning 

for euv 

(skoleuger) 

Afkortning 

for euv 

(oplæring mdr.) 

EUD Greenkeeper og Groundsman assistent, trin 1 1605-1 13 - 

EUD Greenkeeper og Groundsman assistent, trin 1 1605-1 - 15-18 

AMU Uddannelsespakke: 

Greenkeeper og Groundsman assistent 

Fra ufaglært til faglært via AMU 

  13 - 

  Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg 5 dage 40844     

  Græs, vækstforhold, pleje og gødning, 15 dage 4666-2     



  Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr, 12 dage 9825-2     

  Kulturteknik, pleje af beplantninger 4668     

  Plantekendskab, beskæring, læhegn og plejeplaner 4669     

  Plantebeskyttelse i gartneri, 10 dage 42389     

  Grundlæggende pleje, trin 1, 3 dage (afsluttende EUD prøve)     - 

AMU Uddannelsespakke: 

Greenkeeper 

Fra ufaglært til faglært via AMU 

  30 - 

  Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg 40844     

  Græs, vækstforhold, pleje og gødning, 15 dage 4666-2     

  Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr, 12 dage 9825-2     

  Kulturteknik, pleje af beplantninger 4668     

  Plantekendskab, beskæring, læhegn og plejeplaner 4669     

  Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat, 10 dage 42389     

  Grundlæggende pleje, trin 1, 3 dage (afsluttende EUD prøve)       

  Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner, 10 dage 45174     

  Landbrugsmaskiner, hydraulik 42314     

  Reparationssvejsning, jf. AT's uddannelseskrav 15876     

  Normer for anlægsgartnerarbejde, 1 dag 40833     

  Tilstands og udførelseskrav, grønne områder m.m., 1 dag 40834     

  Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg, 5 dage 47691     

  Planteanvendelse, 6 dage 4676-3     

  Græspleje og analyser 42336     

  Betjening af minigravere og minilæssere, 2 dage 44490     

  Golfbaner, anlæg af teesteder, bunkers og green 43157     

  Golfbaner, projekt. af teested, bunker og green 45575     

  Golfbanemarkering, afsætning og baneetik 40871     



  Vandhuls og vandløbsøkologi, 5 dage 4684     

AMU Uddannelsespakke: 

Groundsman 

Fra ufaglært til faglært via AMU 

  30 - 

  Idrætsanlæg, maskinbetjening og teknik, 5 dage 40876     

  Græs, vækstforhold, pleje og gødning, 15 dage 4666-2     

  Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr, 12 dage 9825-2     

  Kulturteknik, pleje af beplantninger 4668     

  Plantekendskab, beskæring, læhegn og plejeplaner 4669     

  Plantebeskyttelse i gartneri, 10 dage 42389     

  Grundlæggende pleje, trin 1, 3 dage (afsluttende EUD prøve)       

  Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner, 10 dage 45174     

  Landbrugsmaskiner, hydraulik 42314     

  Svejsning, 3 dage       

  Normer for anlægsgartnerarbejde, 1 dag 40833     

  Tilstands og udførelseskrav, grønne områder mm., 1 dag 40834     

  Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg, 5 dage 49880     

  Planteanvendelse, 6 dage 4676-3     

  Græspleje og analyser 42336     

  Betjening af minigravere og minilæssere, 2 dage 44490     

  Opbygning af boldbaner, 5 dage 44013     

  Pleje af boldbaner, 10, dage 44595     

  Golfbanemarkering, afsætning og baneetik, 5 dage 40871     

  Kunstgræs, 5 dage 5505     
 

 


