LÄRLINGSUTBILDNING
SMÅBRUK
- ekologisk odling och hållbar omställning
- social omsorg, pedagogik och handledarskap
Kursbeskrivning
En tvåårig vuxengymnasial lärlingsutbildning där studierna bedrivs på halvtid (400p /år =800 p) med
praktiska och teoretiska moment. Tiden varvas mellan lärarhandledda timmar och egna studier.
Du kommer även själv att få delta i arbetet som handledare mot andra studerande.
Dessa studerande kommer, från januari 2018, att läsa en småbrukarutbildning med kurser från
gymnasiesärskolans ämnesplaner. Det teoretiska delarna av deras utbildning kommer att ges från särskild
utbildning för vuxna, CFL Söderhamn. Du kommer att medverka både i det pedagogiska och praktiska
arbetet i dessa kurser.
Du behöver inga förkunskaper men gärna ett starkt intresse för grönsaksodling och lokalt hållbarhetsarbete,
samt ett socialt engagemang och en vilja att jobba med människor med olika typer av funktionsnedsättning.
Målet med kursen är att Du, efter avslutad kurs, både kan arbeta med praktisk grönsaksodling, lokalt
hållbarhetsarbete samt jobba inom social omsorg och med olika former av grön rehabilitering.

Utbildningen omfattar följande gymnasiekurser:
Markens och växternas biologi

100 p

Trädgårdsodling (grund)

100 p

Trädgårdsodling (grönsaker, frukt/bär)

100 p

Trädgårdsodling (specialisering)

100 p

Vårdpedagogik och handledning

100 p

Entreprenörskap

100 p

Socialt arbete

200 p

Då kommunikationen är av största betydelse för mötet med personer med intellektuell funktionsnedsättning,
till exempel för att förklara abstrakta begrepp, kommer två av kurserna i utbildningen fokusera på detta för att
du ska känna dig trygg i din roll som handledare.

Studiestöd
Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och därmed kostnadsfri för dig som elev. Den berättigar även
till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se. Kontakta CFL Söderhamn och dess vägledningsenhet för
vidare information och studieplanering.

Ansökan
Intresseansökan hittar du på vår webbsida www.cfl.se. Ansökan skickas med betygskopior
på tidigare studier till Vägledningen CFL, Södra Järnvägsgatan 7, 826 80 Söderhamn.
Ev. frågor besvaras av vägledningen: tel.: 010-454 10 64; 010-454 10 59
eller av Petra M. Lindström tel.: 010-454 13 36

