
DA POLITIDRØMMEN BRAST, ÅBNEDE DEN GRØNNE VERDEN SIG

Jeg ville egentlig have været politimand og tog uddannelsen 
som grå anlægsgartner for at bruge tiden fornuftigt, indtil jeg 
blev 21 år og kunne begynde på politiskolen.

Desværre fik jeg en knæskade og måtte opgive idéen om at blive 
politimand. Jeg var dog allerede begyndt på HF for at kunne 
klare de boglige optagelseskrav til politiskolen, så jeg valgte at 
fortsætte på andet år og fik i en alder af 23 år min studenterhue. 
Det var kæmpestort for mig, fordi jeg aldrig har været særlig 
boglig. Eksempelvis sagde min folkeskolelærer til mig, at jeg 
nok skulle finde på noget andet end at begynde på gymnasiet 
som alle mine venner.

De næste år arbejdede jeg som anlægsgartner og fik bare mere 
og mere blod på tanden. Det stod klart for mig, at mit arbejdsliv 
skulle foregå i den grønne sektor. Derfor undersøgte jeg 
mulighederne for at læse videre og fik for første gang idéen om 
at læse på universitetet, hvilket aldrig havde strejfet mig før. 

Alligevel søgte jeg ind på Have- & parkingeniøruddannelsen (HOPI) 
på kvote to og da jeg modtog optagelsesbrevet med overskriften 
”Velkommen til Københavns Universitet”, føltes det fuldstændig 
urealistisk. 

Men nu læser jeg altså til HOPI og al min frygt har vist sig at være 
unødvendig. 

Jeg blev mødt af undervisere på Skovskolen, som brændte for 
deres fag og frivilligt ville yde ekstra hjælp, så jeg virkelig forstod 
stoffet. Nu kan jeg altså få lov til at dykke ned og nørde med emner 
som bidrager til min forståelse af naturen, designet og funktionen 
af byrum, som jeg før har været med til at skabe som anlægsgartner.

Emil Revsbeck Sørensen, 27 år – anlægsgartner og færdigud-
dannet HOPI i 2021.

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.

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.


