Trädgårdsdesign
Primo
Distanskursen Trädgårdsdesign Primo vänder sig till dig
som vill arbeta med trädgårdsdesign i villaträdgårdar.
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i trädgårdsdesign. Du kommer att lära dig en arbetsmetod för hur
du gör trädgårdsdesignförslag med utgångspunkt från
platsens förutsättningar och med fokus på kundens behov, önskemål och förväntningar. Vi använder oss av
Trädgårdsakademins eget frågeformulär som är utformat för att fånga upp så mycket som möjligt av kundens
trädgårdsönskningar. Arbetsmetoden löper genom kursen som en röd tråd och du lär dig vad som är viktigast
att ta hänsyn till för att ett trädgårdsdesignförslag ska
bli genomförbart i verkligheten och för att det ska bli
lyckosamt även över tid.

Trädgårdsägarens behov, önskemål och förväntningar
Behov och önskemål
Förväntningar
Trädgårdsritningen
Trädgårdsritningen
Ritteknik

Vi inleder med faktakunskaper för att i senare delen av kursen
ge dig möjlighet att träna din kreativa förmåga och utveckla
din potential att förmedla tankar, iakttagelser och idéer. Du
lär dig mäta upp en trädgård, rita funktionsplaner, göra enkla trädgårdsritningar, skriva växtlistor och göra idékollage.
I den avslutande delen av kursen får du i uppgift att göra ett
trädgårdsdesignförslag till en villaträdgård.

Vi har beräknat att det tar cirka 200 timmar att genomföra
kursen men du har tolv månader på dig att göra klart. Kursen
omfattar 15 lektioner med övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Kursen avslutas med en examination där du ska göra ett komplett trädgårdsdesignförslag
som du lämnar in för att få kommentarer och synpunkter på
från din lärare.

Distanskursen Trädgårdsdesign Primo kan läsas fristående
eller som den första kursen i vår utbildning till Diplomerad
trädgårdsarkitekt.

I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins
Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med
våra lärare och dina studiekamrater via chatt och diskussionsforum.

Mål
Kursens mål är att du ska kunna
- göra trädgårdsdesignförslag med utgångspunkt från platsens förutsättningar och kundens behov, önskemål och förväntningar.
- presentera en trädgårdsidé på ett tydligt och lättillgängligt
sätt.
Innehåll
Trädgårdens förutsättningar
Klimat
Ljusförhållanden
Vindrörelser
Jordmån
Dränering
Huset
Tomten
Omgivningen
Gångar och stigar
Nivåskillnader
Växter
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Praktikfall
Villaträdgården
Genomförande
Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar
med din lärare.

Läs gärna även följande utbildningar
Grundkurs i växtkännedom
Prydnadsträd, buskar & barr
Perenner & sommarblommor
Fakta
Start: Flexibel
Pris: 10 619 inkl. moms (8 495 exkl. moms )
Beräknad studietid: Minimum 200 timmar
Giltighetstid: 12 månader
Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och
examination.

