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2.1 Praktiske oplysninger 
Anlægsgartner 
  
Undervisningen på hovedforløbet finder som udgangspunkt sted på: 
  
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 
Damgaards Alle 5 
8330 Beder 
Tlf. 8747 5700 
www.ju.dk 
  

Medarbejdere 
• Skolens pædagogisk ansvarlige er uddannelseschef Peter L Moesgaard 
• Afdelingens pædagogisk ansvarlige er uddannelsesleder Peder Glud 

Praktikpladsvejledningen, elevadministration samt uddannelses- og erhvervsvejleder træffes på skolens 
hovednummer telefon  8747 5700 alle ugens dage. 
Der er kontortid mandag -  torsdag fra 08.00 – 15.00 samt fredag fra 08.00 – 14.00 
  
Lærere og øvrige personale er repræsenteret på:  https://ju.dk/om-skolen/medarbejdere 
2.2 Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag 
Mål  

I JU`s overordnede strategi og vision defineres følgende: 

• JU´s pædagogiske grundlag og pædagogiske metoder udvikles løbende, så de 
matcher forventninger og krav hos modtagere af undervisning på skolen. 

• Pædagogiske metoder understøtter en helhedsorienteret, differentieret og 
praksisnær undervisning 

 

JU´s Pædagogiske målsætning i praksis 

�         Dette betyder i praksis og gældende på alle uddannelser og kurser: 

�         En differentieret undervisning, der giver plads til forskelligheder, og som 
imødekommer den enkeltes forudsætninger 

Vis detaljer



�         En undervisning, der udfordrer og støtter alle slags elever, studerende og 
kursister i deres videre udvikling – fagligt såvel som personligt 

�         Varierende undervisningsformer, hvor elever, studerende og kursister og 
lærere sammen tager ansvar for læring 

�         Undervisningsformer, der som hovedregel vil tage udgangspunkt i elevers, 
studerendes og kursisters aktiviteter 

�         Varierende undervisningsmaterialer, praktiske eller i form af relevant 
faglitteratur - evt. på fremmedsprog 

�         Forventninger fra dine lærere og medstuderende om at være velforberedt, 
aktivt deltagende og engageret – fagligt såvel som socialt 

�         Engagerede lærere, der med udgangspunkt i et højt fagligt og pædagogisk 
niveau, løbende ajourføring og den enkelte elev, studerende eller kursists behov 
samarbejder om at nå de fælles mål for uddannelserne og kurserne 

�         Krav om kvalitet i alle forhold, der har med uddannelsen at gøre. 
 
       Pædagogisk udviklingsarbejde på JU 

�         Det formelle fokus på den pædagogiske praksis relateres i mangeartede 
aktiviteter. Der deltages løbende i udviklings arbejde, herunder også i eksterne 
projekter som FOU, Danmarks evalueringsinstitut, workshops, konferencer, 
kurser, temadage, samarbejde med eksterne projekter m.v. 

�         På skolen er et pædagogisk råd som koordinerer tværfaglige initiativer, aktuelle 
udfordringer og temaer. Endvidere tilstræbes en kultur og organisering ud fra 
ideologien ”Den lærende organisation” 

�         Der fordres en uformel fri og åben dialog og diskussion på lærerkollegierne, 
hvor tværfaglighed og vidensdeling understøtter et løbende fokus på didaktik 
og metoder 

2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 
Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering.  
 
1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan 

• Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. 

• Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse 
med arbejdspladserfaring og kurser uden bevis. 

• Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra 
medier, litteratur og foreningsliv. 

Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen.  
 
2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for 
store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprog, regnekundskaber 
eller almene skolekundskaber er gode nok.  
Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven.  



 
3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede 
uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere uddannelsestid, tilvalg af faglig/almen karakter og 
brug af øvrige støttemuligheder.  
Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at 
kunne gennemføre uddannelsen  
2.4 Undervisningen i hovedforløbet 
Såfremt skolen anvender Elevplan, vil de konkrete læringsaktiviteter og læringselementer, jf. afsnit 3, opfylde de af 
hovedbekendtgørelsens § 46 stk. 1 nr. 2, 3, 5, 6 og 7 angivne krav. 

Der vil løbende og forud for alle forløb efter ny bekendtgørelse oprettes læringsaktiviteter i elevplan.   

2.5 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 
• I henhold til gældende bekendtgørelse vejleder JU eleverne om betingelserne for optagelse til 

skolepraktik og om ordningen i øvrigt og rådgiver eleverne om, hvordan de opfylder betingelserne 
indtil tidspunktet for afgørelsen om optagelse. JU indkalder eleverne til et informationsmøde om 
skolepraktik med mindst en uges varsel. Mødet holdes indtil to uger før og senest en uge efter 
afslutningen af grundforløbet. Eleverne har mødepligt. Elever, der ikke overholder mødepligten, 
kan ikke optages til skolepraktik. På mødet informerer skolens studievejleder eleverne på 
grundforløbet, om muligheden for skolepraktik, krav (herunder EMMA-kriterierne), kvalifikationer, 
praktikpladsen.dk samt tilmelding til LOP-registret.  Det sikres endvidere, at eleven forstår, at der 
i forbindelse med skolepraktik er tale om et ansættelseslignende forhold og ikke et skoleophold. 

• I løbet af grundforløbets 2. del foretager lærerne en midtvejsevaluering og en helhedsvurdering af 
elevernes egnethed i forhold til optagelse i skolepraktik. Vurderingen indskrives i et skema, som 
underskrives og godkendes af lærer og elev. Vurderingen baseres på elevens selvstændighed, 
ansvarlighed, samarbejdsevne, motivation og mødedisciplin. 

• I overgangen mellem grundforløb og hovedforløb afholdes optagelsessamtale med eleverne. Der 
udfyldes i den forbindelse en skoleaftale, der omhandler arbejdstid, arbejdets tilrettelæggelse, 
regler om fravær og sygdom m.m., ligesom ’Håndbog for elever i  Praktikcenteret’ udleveres. 

2.6 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik 

• Den daglige oplæring i Praktikcentret tilrettelægges af praktikinstruktøren i samarbejde med 
lederen af skolepraktikken. Praktikinstruktøren sikrer, at eleven forstår, at opholdet i 
Praktikcentret er ligestillet med ophold på en ordinær praktikplads i forhold til fremmøde, løsning 
af arbejdsopgaver m.m., og at eleven derfor skal leve op til de samme krav som stilles på en 
ordinær praktikplads. 

• Eleverne i Praktikcenteret indgår i JU´s daglige liv i forhold til mødetider, arbejdsvilkår, 
beklædning og i et vist omfang i deltagelse i sociale arrangementer. Eleverne i Praktikcenteret er 
omfattet af JU´ s arbejdsmiljøarbejde, således at de forskellige arbejdsmiljøgrupper også varetager 
skolepraktikanternes arbejdsmiljøforhold, herunder udarbejdelse af APV mm. 

• Den praktiske dagligdag i Praktikcenteret ligger så tæt på en ”normal” arbejds-/læreplads som 
muligt. Det udførte arbejde skal have højt fagligt niveau, eleverne skal udvise ansvarlighed over 
for ”kunden” i forhold til arbejdshastighed, personlig opførsel og fremtræden. 

• Bedømmelsen af eleverne i Praktikcenteret sker i samme omfang og på samme måde, som for 
elever i uddannelsesaftale, nemlig i forhold til de praktikmål, der er fastsat af de faglige 
uddannelsesudvalg. 
Hertil anvendes såvel Elevplan som praktikerklæring -  
https://www.blivanlaegsgartner.dk/erhvervsuddannelser/generel-information/logboeger-
uddannelsesbog 
 

2.7 Bedømmelsesplan 
Løbende bedømmelse:  
I forbindelse med gennemførelse af undervisningen foretages en løbende bedømmelse af eleven i grundfag, 



områdefag og bundne specialefag samt de valgfrie specialefag.  
Elevens standpunkt, evner og engagement vurderes med det formål at kunne vejlede eleven.  
Bedømmelsen skal klarlægge om elevens standpunkt er i overensstemmelse med de kompetencemål og  



Fagnavn 

Niveau for 
faget 

Vejledende 
tid 

Karakter 
form 

Karakter 
form 

Eksamens 
form 

Fag på talent (t) og høj 
niveau (h) 

            

begynder, 
rutineret, 
avanceret 

Antal uger 1-2 HF 3-5 HF     

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag trin 1 14 Trin 1 Trin 2     

Arbejdsmiljø, anlægsgartner Rutineret 0,6 B       

Vejen som arbejdsplads jf. 
uddannelseskrav fra vejdirektoratet Rutineret 0,4 B       

Grundlæggende pleje og anlægsteknik – 
trin 1 Avanceret 0,6 E   P   

Grundlæggende anlægsteknik Rutineret 2 B       

Materialeforståelse, anlægsgartner Rutineret 1 B       

Økologi og ikke kemisk 
ukrudtsbekæmpelse Rutineret 1 S     T 

Grundlæggende kulturteknik Rutineret 2 S       

Plantekendskab 1 Rutineret 2 S     H 

Plantesundhedslære Rutineret 1 S       

Opmåling og afsætning Rutineret 2,4 S     H+T 

Jord, vand og næring Rutineret 1 S     H+T 

Antal ugers valgfag trin 1   1 X       

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag trin 2 8,5         

Havestilarternes udvikling Begynder 1   S     

Havens trækonstruktioner Rutineret 1   S     

Behandling af overfladevand Rutineret 2,5   S     

Iværksætteri og Innovation - 
Anlægsgartner Rutineret 1   S     

Virksomhedsøkonomi Rutineret 1   S     

Plantekendskab 2 Avanceret 2   S   H 

Specialet plejeteknik, trin 2   9,5         

Anlægsteknik B Avanceret 2,5   S     

Kultur og plejeteknik A Avanceret 7   S SK + P T 

Specialet anlægsteknik, trin 2   9,5         

Anlægsteknik A Avanceret 7   S SK + P T 

Kulturteknik B Avanceret 2,5   S     

Antal ugers valgfag trin 2   1         

Betjening og vedligeholdelse af 
gartnermaskiner og redskaber AMU mål 2   S     

Græsetablering og pleje AMU mål 2   S     

Plantekundskab og plantepleje AMU mål 2   S     

Etablering, vedligeholdelse og rådgivning 
om vandbassiner AMU mål 2   S     

Stentilhugning for anlægsgartnere AMU mål 2   S     

Plantebeskyttelse i gartneri, 
sprøjtecertifikat AMU mål 2   B SK + P   

Avanceret afsætning Avanceret 1   S     



S = Standpunktskarakter          B = Bestået         E = Eksamen         SK = Skriftlig prøve 

P = Praktisk prøve med mundtlig overhøring 

 

krav, der er i de pågældende fag.  
Bedømmelsen baseres på de teoretiske opgaveløsninger, små tests og på elevens medvirken og udbytte af 
forskellige praktiske opgaver, der er indeholdt i uddannelsen.  
Den løbende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt vil til sidst på skoleperioden, blive brugt i en 
samtale med eleven, om dennes udvikling og standpunkt.  
Samtalen kan give anledning til justering i elevens uddannelsesplan.  
 
Afsluttende bedømmelse:  
Der afholdes eksamen i grundfag, hvis det fremgår af reglerne for det pågældende fag. Der afholdes 
svendeprøve inden for det speciale uddannelsen retter sig mod. 

 
Skolen giver standpunktskarakter i de grundfag som ikke afsluttes med eksamen.  
For grundfag med eksamen gives både en standpunktskarakter og eksamenskarakter.  
Karakterer gives efter 7-trins skala. 

Skolen giver en standpunktskarakter i de fag der ikke afsluttes med eksamen i forhold til kompetencemålene 
for faget ved afslutningen af den skoleperiode, hvor faget afsluttes.  

Fag/bedømmelsesform 

 
 
 
2.8 Eksamensregler 
Eksamen  
Der vil være eksamen i de grundfag som grundfagsbekendtgørelsen kræver.  
Der vil blive eksamineret med eksterne censorer.  
Der vil blive bedømt efter 7 trins skalaen.  
 
Afsluttende prøve (svendeprøve)  
Den afsluttende svendeprøve på JU Århus består af en skriftlig opgave der dækker område- og specialefag 
samt en praktisk CASE opgave der indeholder de emner og arbejdsopgaver der inden for specialet.  
Prøven bedømmes af en eksaminator (lærer) og 2 skuemestre udpeget af det faglige udvalg. 

Avanceret anvendelse af træ i 
anlægsgartneriet Avanceret 1   S     

Afvanding og nedsivning fra 
belægningsarealer AMU mål 1   S     

Etablering af nedsivningsanlæg/faskiner i 
grønne anlæg AMU mål 1   S     

Etablering af intensive taghaver AMU mål 1   S     

Etablering af regnbede AMU mål 1   S     

Antal ugers valgfag trin 2   1         

Antal skoleuger i alt   36         
       



Svendeprøven gennemføres efter de regler der er gældende efter svendeprøveregulativet. 
Prøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.  
 

 
Tidsrammen for den afsluttende prøve  
Den skriftlige opgave er på 30 klokketimer inkl. lærer administreret tid.  
Den praktiske CASE opgave skal løses inden for en varighed af 52 klokketimer.  
 
Herudover henvises der til link til skolens eksamensregler som til enhver tid følger gældende lovgivning  
www.ju.dk 

2.9 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 
Der afholdes løbende møder med det lokale uddannelsesudvalg. Eleverne møder således udvalget på skolen 
hvor de bliver lejlighed til at drøfte uddannelsesmæssige spørgsmål og oplevelser. 

Skolen samarbejder med det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg om afholdelse af prøver, samt 
input til ændringer og justering af undervisningen og bekendtgørelsen 

Det faglige udvalg udsteder uddannelsesbeviset når eleven har opnået beståelseskarakter på skoleperioderne 
og svendeprøven er bestået. 

2.10 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 

Antal årsværk til rådighed for hovedforløbet er 11. 

Lærernes kvalifikationer: Alle har pædagogisk grunduddannelse (PG), pædagogisk diplomuddannelse (PD), 
folkeskolelæreruddannelse eller er/skal i gang hermed (2 nyansatte). 

5 lærere i gruppen har en erhvervsfaglig uddannelse suppleret med en kortere videregående uddannelse 
(jordbrugsteknolog eller tilsvarende). 

5 lærere har en erhvervsfaglig uddannelse suppleret adskillige års praktisk virksomheds- og erhvervserfaring. 

1 lærer har en kandidat inden for landskabsarkitektur.   

Skolen har en uddannede læsevejledere. Læsevejlederne dækker alle skolens uddannelsesområder 

Skolen har 4 uddannede studie- og erhvervsvejledere, hvoraf en indgår i anlægs-gruppen 

Skolen disponerer over 35 lærere, som tilsammen dækker alle fag og fagområder inden for jordbrugsområdet 

Faciliteterne til den praktiske undervisning omfatter fire separate ”sandkasser” på i alt ca. 1.500 m2 og 
udendørs øvelsesarealer på ca. 7.000 m2, samt en omfattende materialeplads med materialer til øvelsesbrug, 
sten, fliser, natursten, træ mm. 

Skolen har en omfattende maskinpark, bestående af alle relevante maskiner for anlægsgartnerfaget såsom 
rendegraver, minigravere, traktorer, vogne, motorbøre, småmaskiner som fræsere, græsslåmaskiner, 
nivelleringsgrej, fliseskærere, kloak udstyr og håndværktøj. 

Herudover råder skolen over egne værksteder med ansat mekaniker til reparation og vedligeholdelse af 
maskiner og redskaber samt undervisning. Hertil kommer værksted og undervisningslokale vedr. reparation og 
vedligeholdelse af småmaskiner, motorsave, buskryddere mm. 

 
 



 
 
 
 
2.11 Overgangsordninger 
Den nuværende EUD trådte i kraft ved en reform d. 1 august 2015. 

I en overgangsperiode gælder følgende overgangsordninger for elever, der er startet i gammel uddannelse: 

Elever, der har været på Grundforløb efter den gamle uddannelse før 1/8-15 

Eleverne gennemfører 1 HF efter den gamle uddannelse, version 06 Anlægsgartner startende i efteråret 2015 
og slutter senest med svendeprøve ultimo okt. 2018 efter den gamle uddannelse, version 06. 

Elever som ikke af den ene eller anden grund ikke starter på disse forløb starter i ny uddannelse således: 
Eleverne optages på nyt grundforløb, version 07. På dette forløb opnår eleverne de overgangskrav, som 
mangler, for at kunne optages på 1 HF i den nye uddannelse. Det drejer sig om undervisning i Matematik F og 
Biologi F, (Biologi skal bestås) samt evt. manglende certifikater. Certifikaterne kan også gennemføres efter 
aftale i løbet af praktikperioden. 

Herefter optages eleverne på 1HF efter den nye uddannelse med start november 2016. Uddannelsen 
afsluttes med svendeprøve i efteråret 2019. 

Elever, der har været på hovedforløbet efter den gamle uddannelse efter 1/8-15 

Eleverne afslutter deres uddannelse med svendeprøve efter gammel uddannelse, version 06 i efteråret 2018. 

Der kan være elever, som er startet i praktik før grundforløbet før 1/8-15 og som ikke har været på 
grundforløb før 1/8-15 

Elever er startet på gammel uddannelse version 06, men da skolen ikke længere udbyder grundforløb efter 
gammel uddannelse overflyttes disse elever til version 07 ved start på grundforløb. Eleverne kommer således 
til at følge hele uddannelsen (bortset fra nogle måneders praktik) efter de nye regler. 

Elever på EUX-uddannelse: Elever, der er har gennemført grundforløbet på 41 uger før 1/8-15 

Hvis eleven har bestået de nødvendige certifikater som en del af grundforløbet opfylder eleven med det 
gamle grundforløb alle overgangskravene til hovedforløbet efter den nye uddannelse og kan derfor optages 
på ny uddannelse. Hvis en elev mangler certifikater, gennemføres de i løbet af praktikforløbet inden start på 
1HF. 

Aktuelle undervisningsforløb på Anlægsgartner, version 07 
 
05/03-18 03/05-18 
2HF Anlæg 2018 (Hovedforløb) 
 
05/03-18 25/04-18 
2HF Anlæg 2018 afslut (Hovedforløb) 
 
14/05-18 01/06-18 
5HF Anlæg Maj 2018 - Svendeprøve (Hovedforløb) 

| Elevplanvejledning | 

 


