
Oplæringserklæring Gartneruddannelsen:  
Speciale planteskolegartner 

 

Lærlingens navn:  
 

Startdato for oplæringsperiode: 
 

Slutdato for oplæringsperiode: 
 

Angiv oplæringsperiodens placering (sæt x):  
 
Mellem grundforløb og 1. skoleperiode ______ 
Mellem 1. og 2. skoleperiode_______________ 
Mellem 2. og 3. skoleperiode_______________ 
Mellem 3. og 4. skoleperiode_______________ 

Virksomhedens navn: 
 
 

CVR-NR.: 
 

Tlf: 
 

E-mail:  
 

Navn på oplæringsansvarlig i virksomheden: 
 

 

Erklæringen om oplæring skal afgives af den oplæringsansvarlige i virksomheden i samarbejde med 
lærlingen. 
Erklæringen om oplæring skal udfyldes ved oplæringsperiodens afslutning. 

 

I skemaet skal ét af de fire felter afkrydses for hver af målpindene for oplæring:  

• Oplæring ikke påbegyndt – hvis lærlingen endnu ikke har arbejdet med arbejdsområdet/funktionen 

• Oplæring i gang – hvis lærlingen har arbejdet med arbejdsområdet/funktionen, men endnu ikke har 

opnået målet fuldt ud som ved afslutning på uddannelsen 

• Oplæringsmål opnået – hvis lærlingen har nået det beskrevne oplæringsmål for uddannelsen 

• Oplæringsmål ikke muligt – hvis det ikke er muligt for virksomheden at tilbyde lærlingen 

arbejdsområdet/funktionen 

 

Fælles oplæringsmål for gartneruddannelsen 
Oplæringsmål 

Personlige færdigheder: 
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring 
i gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan fungere i forskellige samarbejds- og 
kommunikationssituationer i relation til det praktiske 
arbejde i gartnervirksomheder 

    

Lærlingen kan forstå egen rolle/funktion i relation til det 
praktiske arbejde i virksomheden 
 

    



Oplæringsmål 

Maskiner og teknik: 
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring 
i gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan betjene og vedligeholde almindeligt 
forekommende tekniske installationer, redskaber og 
maskiner 

    

 

 

Fælles oplæringsmål for gartneruddannelsen 
Oplæringsmål 

Plantedyrkning:  
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring 
i gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan udføre det praktiske arbejde inden for 
væksthus, planteskole eller havecenter på en 
arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde 

    

Lærlingen kan medvirke ved tilsyn med planter og udføre 
praktiske opgaver med forebyggelse og bekæmpelse af 
almindeligt forekommende skadevoldere og uønsket 
plantevækst 

    

Lærlingen kan indsamle kulturdata og identificere 
almindelige planter 

    

Lærlingen kan udføre praktiske opgaver med vanding og 
udbringning/tilførsel af næringsstoffer 

    

Lærlingen kan håndtere almindeligt anvendte 
dyrkningsmedier 

    

Lærlingen kan udføre normalt forekommende 
arbejdsopgaver med formering og etablering af 
plantekulturer 

    

Lærlingen kan udføre praktiske arbejdsopgaver inden for 
klargøring af plantekulturer til salg, herunder sortering og 
pakning 

    

 

Oplæringsmål specifikt for speciale planteskolegartner 
Oplæringsmål  

Pasning og pleje af planter: 
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring 
i gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan udarbejde dyrkningsvejledninger for 
almindelige planteskole- eller grøntsagskulturer 
 

    

Lærlingen kan vurdere almindelige kulturers 
sundhedstilstand og udføre forebyggelse og bekæmpelse af 
ukrudt og skadevoldere 
 

    

Oplæringsmål  

Etablering af planteskolekulturer: 
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring 
i gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan klargøre arealer til plantedyrkning. 
 

    

Lærlingen kan foretage formering og etablering af 
forskellige kulturer 
 

    

Lærlingen kan udføre praktisk arbejde med jordtilberedning 
og jord -behandling 

    



Oplæringsmål  

Høst og salg:   
Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring 
i gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan planlægge og udføre arbejdsopgaver ved 
høst, optagning, sortering og lagring af planter 

    

Lærlingen kan sortere og klargøre kulturer til salg 
 

    

Oplæringsmål  

Betjening af maskiner og teknik: 
 

Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring 
i gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan anvende, betjene og vedligeholde 
almindelige maskiner til etablering, dyrkning, høst og 
transport af almindelige 
planteskolekulturer 

    

Lærlingen kan foretage fejlfinding på maskiner og andet 
teknisk udstyr og udbedre mindre fejl og mangler 

    

 

Oplæringsmål specifikt for speciale planteskolegartner 

Oplæringsmål  

Personlige færdigheder: 
 

Oplæring 
ikke 
påbegyndt 

Oplæring 
i gang 

Oplæringsmål 
opnået 

Oplæringsmål 
ikke muligt  

Lærlingen kan alene og/eller som del af et team løse faglige 
problemer i relation til det praktiske arbejde i planteskoler, 
havecentre, frugtplantager eller frilandsgartnerier. 

    

Lærlingen kan reflektere over egne arbejds- og 
læreprocesser og tage ansvar for styrkelse af egen læring 

    

 

Vurderer virksomheden, at lærlingen har særlige behov med hensyn til den efterfølgende 

skoleundervisning eller oplæring? 

JA  NEJ 

Hvis JA, anfør hvilke oplæringsmål og begrundelse her:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Dato: ____________________________________________________________________ 

Virksomhedens underskrift:  __________________________________________________ 

Lærlingens underskrift: _________________________________________________________ 

  


