
Kriterier for godskrivning  

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

erhvervsuddannelser 

Fælles for alle trin og specialer:  

Erhvervserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år. 

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

-   Kørekort til minimum traktor. 

-   Færdselsrelateret førstehjælp og førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds 

uddannelsesplaner. 

-   Elementær brandbekæmpelse efter Dansk brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. 

september 2014 

Trin 1: Greenkeeperassistent og Groundsmanassistent  

Eleven skal have arbejdet på en golfbane eller et idrætsanlæg (gerne kombineret) og have udført 

varierede arbejdsopgaver inden for faget enten i samarbejde eller under vejledning af en fagkyndig. 

Arbejdsopgaverne skal have omfattet udførelse af græspleje, græsetablering, ukrudtsbekæmpelse, 

betjening af mindre anlægsgartnermaskiner og plantearbejde. 

Arbejdsopgaverne skal som minimum have omfattet følgende: 

-   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 ex. klipning af græsarealer, vertikalskæring, luftning ved prikling, 

græsrenovering, græstørvsarbejde og gødning 

-   Beskæring af træer, buske og hække 

-   Betjening af mindre ”grønne maskiner” 

Trin 2: Greenkeeper  

Eleven skal have arbejdet på en golfbane og udført varierede arbejdsopgaver inden for faget, enten i 

samarbejde eller under vejledning af en fagkyndig. Eleven skal have gennemført delprøve 1-4 

(anlægsgartnerdelen) til erhvervelse af sprøjtcertifikat i henhold til Miljøministeriets regler. 

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 ex. klipning af græsarealer, vertikalskæring, luftning ved prikling, 

græsrenovering, græstørvsarbejde og gødning 

-   Beskæring af træer, buske og hække 

-   Pleje af vandhuller og vandløb 

-   Betjening af ex. minigraver, fræser, kædesav, græsplejemaskiner, såmaskiner samt almindeligt 

vedligehold af maskiner 

Trin 2: Groundsman  

Eleven 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. 

Den voksne elev skal have gennemført delprøve 1-4 (anlægsgartnerdelen) til erhvervelse af 

sprøjtcertifikat i henhold til Miljøministeriets regler. 

-   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 ex. klipning af græsarealer, vertikalskæring, luftning ved prikling, 

græsrenovering, græstørvsarbejde og gødning 

-   Beskæring af træer, buske og hække 

-   Betjening af ex. minigraver, fræser, kædesav, græsplejemaskiner, såmaskiner samt almindeligt 

vedligehold af maskiner 
 

 


