SMÅBRUK

Ekologisk odling
och hållbar omställning
Kursbeskrivning

En ettårig vuxengymnasial pilotutbildning där studierna bedrivs på halvtid/distans. Vi har
fysiska träffar i Söderhamn en gång i månaden (fred-sönd). Övrig tid ägnar du åt egna studier, praktik och praktiskt och teoretiskt arbete i ett eget projekt. Du behöver inga förkunskaper men gärna ett starkt intresse för grönsaksodling och lokalt hållbarhetsarbete.
Studietakt 50% under perioden 2020-08-28 - 2021-07-30

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar följande gymnasiekurser:
- Biologi Naturbruk			
100 p
- Markens och växternas biologi
100 p
- Trädgårdsodling (grund)
100 p
- Trädgårdsodling (grönsaker, frukt/bär) 100 p
- Trädgårdsodling specialisering		
100 p

Ämnesområden

· växtodlingens grunder . ekologisk grönsaksodling · planering av medelstora odlingar ·
plantuppdragning, fröhantering och förökning · odling på friland och i mindre växthus ·
växtskyddsmetoder · redskapslära, grund · lokala kretsloppmetoder och återbruk · hållbart
omställningsarbete, grund · permakultur, grund· förvaring- och förädlingsmetoder, grund ·
lokal utveckling och lokala resurser

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev.
Den berättigar till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se. Kontakta vägledningsenheten i din kommun för vidare information och studieplanering.

Ansökan

Ansökan görs via vuxenutbildningen i din hemkommun, senast 2020-06-14.
Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier. Utbildningen genomförs
förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma.
Läs mer om småbrukskurser på vår hemsida: www.cfl.se
Ev. frågor besvaras av vägledningen i din hemkommun
eller kursledare Anders Persson 072-715 57 82
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.
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Utbildningen har planerats i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
i Uppsala, föreningen Närjord i Söderhamn, Tjärnvik Gård Alternativodlingar och
Växhuset i Mobodarne, Söderhamn

