
DEN GODE LÆRERS FAGLIGHED BREDER SIG SOM RINGE I VANDET 

Som anlægsgartner sætter man sig synlige spor i verden og 
det er det, jeg allerbedst kan lide ved faget. Jeg har f.eks. været 
med til at lave anlægsgartnerarbejde inde ved Christiansborg 
og når området er på tv, eller når jeg selv kommer forbi, er det 
da fedt at tænke på, at jeg har været med til at skabe disse 
fantastiske rammer. 

Jeg begyndte i den grønne branche og arbejdede i 12 år som 
ufaglært, fordi jeg altid har været glad for at være udendørs og 
godt kan lide det fysiske ved arbejdet. Men som tiden gik, fik 
jeg lyst til at blive faglært anlægsgartner. Heldigvis fandt jeg ud 
af, at jeg kunne få merit på grund af min lange erfaring. 

Undervejs i uddannelsen på Vilvorde blev det tydeligt, at jeg 
havde fået en hel del ud af mine tolv år i faget. Jeg fik bl.a. at 
vide, at jeg var god til at lære fra mig og hjælpe de andre elever. 
Derfor tøvede jeg heller ikke, da jeg stod med svendebrevet i 
hånden og en af mine tidligere faglærere spurgte, om jeg ville 
være underviser på skolen. Jeg sagde selvfølgelig ja, for

på den måde kunne jeg kombinere de to ting. Jeg holder af  
anlægsgartnerfaget og af at arbejde med mennesker og lære 
fra mig. 

Som lærer kan jeg endda selv tilrettelægge min tid og der er 
frihed under ansvar til at løse de opgaver, der forventes af mig 
og det sætter jeg stor pris på. 

I det daglige er jeg virkelig bevidst om, at jeg kan påvirke 
mange generationer af anlægsgartnere og gør meget ud af at 
forklare mine elever, at man skal gøre tingene ordentligt fra starten. 
Det gør kunden glad, det gør mester glad og vigtigst af alt bliver 
du også selv glad, når opgaven er løst og det hele står snorlige.

Stefan Termark Ryge, 31 år – Anlægsgartner og underviser

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.


