
FRA ORDBLIND TIL ANLÆGSGARTNERFORMAND OG PROJEKTLEDER 

Allerede i folkeskolen mistede jeg interessen for det boglige, 
fordi jeg er ordblind. Derfor vidste jeg, at jeg ville have et job, 
hvor jeg kunne bruge mine hænder og især at arbejde uden-
for. Heldigvis opdagede jeg anlægsgartnerfaget allerede ved et 
praktikforløb i 8. klasse, og søgte direkte ind på uddannelsen 
efter folkeskolen. 

Jeg lagde aldrig skjul på min ordblindhed, men det afskræmte 
heldigvis ikke min fremtidige arbejdsplads, OK grøn anlæg (nu 
OKNygaard), i at tilbyde mig en læreplads, og trods mine 
udfordringer med det boglige, sluttede jeg faktisk min uddan-
nelse med at få et ti-tal i svendprøven. 

I dag er jeg projektleder i samme firma, hvor jeg første gang 
prøvede kræfter med anlægsgartnerfaget og hvor jeg med 
tiden fik mere og mere ansvar og blev formand i en årrække og 
stod dermed for ansvaret med den daglige ledelse af mange 
spændende projekter.

Derfor vil jeg gerne fortælle alle, at man ikke skal være bange 
for at kaste sig ud i det og heller ikke for at starte som anlægs-
gartnerelev i et rigtigt stort firma. For mig gav det muligheden for 
at prøve kræfter med mange forskellige ting og gav mig en bred 
vifte af kompetencer og muligheden for hele tiden at efteruddanne 
mig. En stor virksomhed gav mig selvfølgelig også chancen for 
at påtage mig større opgaver og træde ind i rollen som leder.

Når jeg tænker tilbage, kan jeg godt lide idéen om, at jeg indenfor 
samme virksomhed har kunnet avancere fra lærling til projekt-
leder. 

Martin Frederiksen, 35 år – anlægsgartner og projektleder

DET GRØNNE PARTNERSKAB FRA EUD TIL PH.D.
Vælger du en uddannelse indenfor den grønne branche, vælger du samtidig en karrierevej 
med mange muligheder. Fælles for dem alle er, at du her vil kunne få en central rolle i de 
kommende årtiers arbejde med at skabe bæredygtige byer og grønne byrum; byrum, der 
kan håndtere klimaforandringerne og grønne tiltag, der understøtter FNs 17 verdensmål. 
En karrierevej i den grønne branche kan derfor både foregå på de bonede gulve, med 
himlen over dig som loft eller med jord under neglene – valget er dit!

Vi kalder det fra EUD til Ph.d.

Det grønne partnerskab arbejder for at tiltrække flere unge til de grønne uddannelser 
og er bredt forankret på tværs af den grønne branche. 

Partnerskabet består af Danske Anlægsgartnere, 3F (den grønne gruppe), Danske 
Landskabsarkitekter, Byggeriets Uddannelser, store og små anlægsgartnerfirmaer 
fordelt over hele landet, AMU Nordjylland (Sandmoseskolen), Jordbrugets Uddan-
nelsescenter, Kold College, ZBC, Erhvervsakademi Aarhus, Københavns Universitet 
samt Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde.


