
 
Ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed 

  Greenkeeper / Groundsman  
 
Ansøgning om godkendelse   Hvor mange elever ønskes der godkendelse til i alt _________   
Greenkeeper           
Groundsman  
Gengodkendelse    
Godkendelse til flere elever  På nuværende tidspunkt godkendt til _______ Ønsker godkendelse til ______ 
 

 
CVR-nr.: ____________________ P.nr.:____________________ Tlf.nr.: _________________ Mobil:_________________   
 
Lærestedets navn: _______________________________________________________________________________________   
 
Lærestedets adresse: _____________________________________________________________________________________  
 
Postnr. ___________  By: ________________________________________  E-mail:__________________________________  
 
 
Uddannelsesansvarlig: __________________________Uddannelse: _____________________ Relevant erhvervserfaring:____ år  
 
Er den pågældende uddannelsesansvarlige tilstede i dagligdagen Ja  Nej  
 
Hvor mange års relevant erfaring har den uddannelsesansvarlige person _______   
 
Fuldtidsansatte faglærte:________ Fuldtidsansatte ufaglærte:___________ Elever: _________ 
 
 
Medlem af arbejdsgiverorganisation?  Ja  Nej  Hvilken: _____________________________________________   
 
 

Udfører virksomheden  Ja Udfører virksomheden Ja Udfører virksomheden Ja 
Ukrudtsbekæmpelse 
Ukrudtsbek. manuel 
Ukrudtsbek. kemisk 
Gasbrænding 
Flisudlægning 
Dækafgrøder 
Opmåling/Afsætning 
Opmåling 
Afsætning 
Nivellering 
Arbejde efter tegning 
Jordberegning 
Plantearbejde mv. 
Planter, modtag./opbev. 
Plantning af træer/buske 
Solitære træer 
Hækplantning 
Opsæt. træhegn/læhegn  
Beskæring/Pleje 
Udtynding af busketter 
Solitære træer 
Buske og solitære buske 
Buskroser og lign. 
Hækklipning 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Græspleje 
Klipning baner 
Vertikalskæring 
Luftning ved prikling, 
vertidræning og vertiquake 
Græsrenovering 
Græstørvsarbejde 
Gødningsudbringning samt 
mængdeberegning 
Græsetablering 
Jordbearbejdning 
Finplanering 
Græssåning 
Brug af maskiner 
Minigraver 
Fræser 
Kædesav 
Plantebor 
Græsslåmaskiner 
Såmaskine 
Vedligehold af maskiner, 
olieskift mv. 
Vedligeholdelse af 
el/hydrauliske anlæg 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Inventar mv. 
Vedligeholdelse af borde og 
bænke på baneanlæg 
Vedligehold banemarkeringer 
Pleje af vandhuller 
Kunstvanding 
Etablering/vedligeholdelse dræn 
Etablering/vedligeholdelse 
vandingsanlæg 
Kunstbaner 
Kunstbaner 
Banes Anlæg 
9 huller 
18 huller 
Andet angiv ________________ 
Angiv fordeling i % 
Græspleje ____  
Nyanlæg ____ 
Vedligehold. af maskiner____ 
Pleje af anlæg ____ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dato: 
Indehavers/ansvarshavendes underskrift 
 
 
 

Underskriveren indestår for rigtigheden af de afgivne 
oplysninger, samt at de økonomiske og juridiske forhold 
overholdes. 
 
Det faglige Udvalg kan til enhver tid kontrollere om 
virksomheden overholder betingelserne. 

 
Skemaet sendes til: Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 
København NV eller mail: virksomhedsgodkendelser@bygud.dk eller pr. telefax 35 87 87 88.  

mailto:virksomhedsgodkendelser@bygud.dk

	Ansøgning om godkendelse: Off
	Hvor mange elever ønskes der godkendelse til i alt: 
	GreenkeeperGreenkeeperassistent: Off
	GroundsmanGroundsmanassistent: Off
	Gengodkendelse: Off
	Godkendelse til flere elever: Off
	På nuværende tidspunkt godkendt til: 
	Ønsker godkendelse til: 
	CVRnr: 
	Pnr: 
	Tlfnr: 
	Mobil: 
	Lærestedets navn: 
	Lærestedets adresse: 
	Postnr: 
	By: 
	Email: 
	Uddannelsesansvarlig: 
	Uddannelse: 
	Relevant erhvervserfaring: 
	Er den pågældende uddannelsesansvarlige tilstede i dagligdagen Ja: Off
	Nej: Off
	Hvor mange års relevant erfaring har den uddannelsesansvarlige person: 
	Fuldtidsansatte faglærte: 
	Fuldtidsansatte ufaglærte: 
	Elever: 
	Medlem af arbejdsgiverorganisation Ja: Off
	Nej_2: Off
	Hvilken: 
	Afkrydsningsfelt1: Off
	Afkrydsningsfelt4: Off
	Afkrydsningsfelt2: Off
	Afkrydsningsfelt3: Off
	Afkrydsningsfelt40: Off
	Afkrydsningsfelt22: Off
	Afkrydsningsfelt23: Off
	Afkrydsningsfelt25: Off
	Afkrydsningsfelt24: Off
	Afkrydsningsfelt39: Off
	Afkrydsningsfelt41: Off
	Afkrydsningsfelt42: Off
	Afkrydsningsfelt43: Off
	Afkrydsningsfelt44: Off
	Afkrydsningsfelt45: Off
	Afkrydsningsfelt5: Off
	Afkrydsningsfelt6: Off
	Afkrydsningsfelt7: Off
	Afkrydsningsfelt26: Off
	Afkrydsningsfelt9: Off
	Afkrydsningsfelt27: Off
	Afkrydsningsfelt8: Off
	Afkrydsningsfelt10: Off
	Afkrydsningsfelt28: Off
	Afkrydsningsfelt11: Off
	Afkrydsningsfelt29: Off
	Andet angiv: 
	Afkrydsningsfelt12: Off
	Afkrydsningsfelt13: Off
	Afkrydsningsfelt31: Off
	Græspleje_2: 
	Afkrydsningsfelt30: Off
	Afkrydsningsfelt14: Off
	Afkrydsningsfelt21: Off
	Afkrydsningsfelt38: Off
	Afkrydsningsfelt32: Off
	Afkrydsningsfelt15: Off
	Afkrydsningsfelt33: Off
	Nyanlæg: 
	Afkrydsningsfelt34: Off
	Vedligehold af maskiner: 
	Afkrydsningsfelt35: Off
	Pleje af anlæg: 
	Afkrydsningsfelt16: Off
	Afkrydsningsfelt17: Off
	Afkrydsningsfelt36: Off
	Afkrydsningsfelt18: Off
	Afkrydsningsfelt19: Off
	Afkrydsningsfelt37: Off
	Afkrydsningsfelt20: Off


