
 
 

Ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed 
Anlægsgartner 
 
Ansøgning om godkendelse   Hvor mange elever ønskes der godkendelse til i alt _________   
Gengodkendelse    
Godkendelse til flere elever  På nuværende tidspunkt godkendt til _______ Ønsker godkendelse til ______ 
 

 
CVR-nr.: ____________________ P.nr.:____________________ Tlf.nr.: _________________ Mobil:_________________   
 
Lærestedets navn: _____________________________________________________________________________________   
 
Lærestedets adresse: ___________________________________________________________________________________  
 
Evt. adresse på driftssted 1_____________________________Evt. adresse på driftssted 2____________________________  
 
Postnr. ___________  By: ________________________________________  E-mail:________________________________  
 
 
Indehaverens navn: ______________________________________ Uddannelse:____________________________________ 
  
Uddannelsesansvarlig: ____________________________________Uddannelse: ____________________________________  
 
Er den pågældende uddannelsesansvarlige tilstede i dagligdagen Ja  Nej  
 
Hvor mange år har indehaveren/lederen drevet selvstændig virksomhed som anlægsgartner :_____ 
 
Fuldtidsansatte faglærte anlægsgartnere:_____ Fuldtidsansatte ufaglærte:_____ Elever:_____ 
 
Hvis virksomhedens faglige instruktion af en elev vil ske på andre sprog end dansk, skal sproget anføres her:_________________ 
 
Medlem af arbejdsgiverorganisation?  Ja  Nej  Hvilken: ___________________________________________________ 
 
Har virksomheden tidligere være godkendt? Nej  Ja  Hvornår: ______________ Gl. CVR.nr.: __________________________   
 

Udfører virksomheden  Ja Udfører virksomheden Ja Udfører virksomheden Ja 
Belægning 
Betonfliser 
Betonsten 
Tilhugninger 
Kantsten, beton 
Kantsten, granit 
Natursten 
Træfliser 
Pigsten/skærver 
Stier 
 
Støttemure 
Beton 
Natursten 
Palisadestolper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Plantning 
Solitære-/ allétræer 
Træer 
Buske  
Hække 
Sommerblomster 
Bunddække 
Stedsegrønt 
 
Pleje 
Afpudsning 
Finere arealer 
Grovere arealer 
Hækklipning 
Ukrudtsbekæmpelse 
Gødningsudbringning 
Beskæring/udtynding 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Græs 
Nyetablering 
Renovering 
Pleje 
 
Træ 
Træfliser 
Hegn 
Pergola 
 
Trapper 
Støbte 
Betonsten/betonfliser 
Natursten 
Træ 
 

Angiv fordeling mellem gråt og 
grønt i % (ca.). 
Gråt:              
Grønt:  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

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
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