Trädgårdens hårdgjorda ytor
Distanskursen Trädgårdens hårdgjorda ytor vänder sig
till dig som vill arbeta med att formge och planera hårdgjorda ytor i trädgårdar och mindre grönområden, antingen vid nyanläggning eller större renoveringar.
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om de vanligaste
ytskiktsmaterialen i gröna utomhusmiljöer så som betongsten, tegel, natursten i olika bergarter, grus, singel och trä. Du
får kunskap om materialens olika egenskaper, utseende och
användningsområden inklusive ytbehandling, skötsel och
underhåll. Vi går igenom olika läggningsmönster, val av fogar och hur du planerar för anläggningen av hårdgjorda ytor
redan vid ritbordet.
Kursen går helt på distans och via vår utbildningsportal når
du hela kursens innehåll med faktatexter, bilder och filmer.
Din lärare vägleder dig genom kursmomenten och ger dig
kontinuerlig återkoppling på frågor, övningar och inlämningsuppgifter.
Mål
Efter avslutad kurs ska du
· kunna känna igen de vanligast förekommande hårda
ytskiktsmaterialen.
· känna till egenskaper och lämpliga användningsområden
inklusive ytbehandling, skötsel och underhåll av de vanligast förekommande hårda ytskiktsmaterialen.
· ha förståelse för och kunskap om hur du väljer ytskiktsmaterial utifrån utseende, plats, budget och användningsområde.
· kunna rita en enkel markplaneringsplan med tillhörande
materiallista.
Innehåll
Ytskiktsmaterial
Natursten
Betong, tegel & asfalt
Träslag & komposit
Singel, grus & krossprodukter
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Anläggning
Murar & terrasser
Trappor
Kantning
Fogar
Läggningsmönster
Ritningar
Ytor, lutningar & plushöjder
Markplaneringsplan
Genomförande
Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar
med din lärare.
Vi har beräknat att det tar cirka 100 timmar att genomföra
kursen men du har tolv månader på dig att göra klart. 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.
Fakta
Start: Flexibel start efter den 15 februari 2019.
Pris: 11 949 inkl. moms (9 559 exkl. moms )
Beräknad studietid: 100 h
Giltighetstid: 12 månader
Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment
och examination.

