
TRÆ OG TRÅDARBEJDE
 a. Opsætning af trådhegn 
 b. Opsætning af træhegn/læhegne 
 c. Opsætning af pergola m.v. 

BESKÆRING VINTER/SOMMER
 a. Udtynding af busketter 
 b. Solitære træer 
 c. Buske 
 d. Roser 
 e. Stedsegrønne 

PLEJE ANLÆG
 a. Vedl. Af haveanlæg 
 b. Vedl. af grønne områder 
 c. Hækklipning 
 d.  Gødningsudbringning samt mæng-

deberegning. 

UKRUDTSBEKÆMPELSE
 a. Ukrudtsbekæmpelse, manuel 
 b. Ukrudtsbekæmpelse, kemisk 
 c. Gasafbrænding 
 d. Flisudlægning 
 e. Dækafgrøder 

BRUG AF MASKINER
 a. Kædesav 
 b. Fræser 
 c. Vibratorplade 
 d. Vinkelsliber 
 e. Plantebor 
 f. Græsslåmaskine 
 g. Såmaskine 
 h. Vibrationstromle 
 i.  Alm. vedligehold af maskiner,  

olieskift m.m. 

OPMÅLING/AFSÆTNING
 a. Opmåling 
 b. Afsætning 
 c. Nivellering 
 d. Arbejde efter tegning 
 e. Jordberegning 

STEN OG FLISER, sætning og lægning
 a. Flisebelægning 
 b. Støttemure 
 c. Trapper 
 d. Kantsten 
 e. Klinker  
 f. Knoldebrosten / piksten 
 g. Chaussésten / mosaikbrosten 
 h. Kørebanebrosten 
 i.  Udlægn. perle- / ærte- og nøddesten  

el. skærver 

BEFÆSTELSESARBEJDE
 a. Dimensionering af befæstelser 
 b.  Opbygning af bundsikring og  

bærelag 
 c. Opbygning af grusstier 
 d. Opbygning af befæstelse i asfalt 

PLANTEARBEJDE
 a. Jordbearbejdning 
 b. Planter, modtagelse og opbevaring 
 c.  Plantning af roser, prydbuske,  

stauder og lign. 
 d. Solitære træer, bl.a. opbinding 
 e. Sommerplantning og løg 
 f. Hækplantning 

GRÆSETABLERING
 a. Jordbearbejdning 
 b. Finplanering 
 c. Græssåning 

GRÆSPLEJE
 a. Klipning 
 b. Vertikalskæring 
 c. Luftning 
 d. Græstørvsarbejde 
 e. Gødning 

BEHANDLING AF OVERFLADEVAND
 a.  Overfladeløsninger og standardfald i  

rørdimension ø 110 mm og ø 160 mm 
 b.  Brønde, sætning, linjeafvanding 

og vandrender 
 c.  Lægning af kloakledning 
 d.  Opfyldning, tildækning og komprime- 

ring af ledningsgrav 
 e.  Tilslutning til brønd og ledninger 
 f.  Regulering og understøttelse af riste  

og dæksler 

Elevens aktivitetsoversigt
– afkrydses efterhånden, som der er rimelig fortrolighed med delemner med de faglige temaer
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