
TAG EN GRØN UDDANNELSE 
OG GØR EN FORSKEL

ANLÆGSGARTNER, GRENKEEPER OG GROUNDSMAN 
UDDANNELSEN

Vi er en del af Det Grønne Partnerskab, som har til hovedformål 
at rekruttere flere unge til den grønne branche. 

Vi søger elever til de grønne Erhvervsuddannelser samt til de 
mange videregående uddannelser inden for det grønne område.



Ved at tage en uddannelse til anlægsgartner, greenkeeper eller grounds-
man har du gode muligheder for at få en praktikplads. 

Efter din uddannelse er der rig mulighed for at finde job og få en god løn. Du 
kan også bruge din uddannelse til at videreuddanne dig, i mange forskellige 
retninger f.eks. Jordbrugsteknolog, Skov- og Landskabsingeniør, samt Profes-
sionsbachelor i Have- og Parkvirksomhed.

Ved at tage en ”grøn uddannelse” kan du gøre en forskel, og være med til at 
skabe blivende anlæg, haver, slotshaver, præge natur- og byområder, anlægge 
golfbaner og idrætsanlæg med respekt for miljøet.

TAG EN GRØN UDDANNELSE

Vil du være 
med til at gøre 

Danmark smukkere? 

- Så tag en grøn 
uddannelse

”Jeg har altid sagt, at jeg skulle være arkitekt. 
Karrierevejen tog en lidt anden retningen end 
først antaget, da jeg valgte at blive anlægs-
gartner og derefter at blive landskabsarkitekt.

Min store inspiration på anlægsgartneruddan-
nelsen fandt jeg i fagligheden, de tekniske 
løsninger og kreativiteten, hvor man som 
anlægsgartner skal kunne mestre det hele”. 

Søren Kristensen, 45 år, anlægsgartner, 
landskabsarkitekt og partner i tegnestuen 
LABLAND

Se mere om 
uddannelserne,

varighed, mulighed for 
EUX på

www.blivanlægsgartner.dk



Jordens 
bedste 

håndværker

Stefan Termark Ryge, 31 år, anlægsgartner 
og underviser

”Som anlægsgartner sætter man synlige spor 
i verden. Jeg har f.eks. været med til at udføre 
anlægsgartnerarbejde inde ved Christiansborg, 
og når det vises på TV eller når jeg selv kom-
mer forbi, er det da fedt at tænke på, at jeg 
har været med til at skabe disse fantastiske 
rammer”.

”Som de fleste unge tog jeg en gymnasial 
uddannelse efter folkeskolen. Det var jeg 
såmænd god til, men det tændte mig ikke 
rigtigt. Jeg valgte derfor efterfølgende at gen-
nemføre anlægsgartneruddannelse – og her 
fandt jeg for alvor kærligheden for faget. På 
skolen blev jeg ambassadør, deltog ved DM i 
Skills i 2018, fik sølv til den afsluttende sven-
deprøve og arbejder nu som faglært anlægs-
gartner, hvilket jeg er stolt af”. 

Frederik Petersen 
23 år – anlægsgartner

Kristoffer Harreby, 29 år – Chefgreenkeeper

Allerede som 10-årig var jeg glad for at svinge 
golfkøllen. Jeg havde aldrig tænkt på, at min 
hobby kunne blive min levevej – men det 
gjorde det.  I 2011 – 2014 gennemførte jeg 
min greenkeeperuddannelse og umiddelbart 
efter landede jeg i en chefstilling i en golfklub. 
Banen fik et løft og jeg lærte at håndtere, at 
være chef. 

I dag er jeg chef for 11 medarbejdere og kan 
stadigvæk ikke undvære at få fingrene i jorden.



Du kan gennemføre anlægsgartner, greenkeeper og groundsman 
uddannelsen på følgende grund- & hovedforløbsskoler:

Skoler der udbyder både grund- og 
hovedforløb: 

Jordbrugets Uddannelsescenter, Århus,
tlf. 87475700 www.ju.dk 

Kold College – Odense, 
tlf. 63132043 www.koldcollege.dk 

ZBC – Jernbjerggaard, 
tlf. 58567000 www.zbc.dk 

Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde,
Roskilde / Valby 
tlf. 46300400 www.rts.dk

Grundforløbsskoler: 

Hovedforløbsskoler: 

Tech College Aalborg, 
tlf. 72501000 www.techcollege.dk 

Morsø Landbrugsskole – EUC Nordvest, 
tlf. 99191919 www.eucnordvest.dk
 
Hansenberg – Organia, 
tlf. 79320100  www.hansenberg.dk

AMU Nordjylland – Sandmoseskolen, 
tlf. 96332626 www.amunordjylland.dk 
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