
 

Fælles fremstød for flere ”grønne” unge 
Nu går den ikke længere: Alt for få unge vælger en erhvervsuddannelse. Det gælder også faget 

anlægsgartner, som ellers bl.a. tilbyder de færdige svende næsten fuld beskæftigelse efter uddannelsen. 

Samtidig med, at eleverne er begejstrede for uddannelsen og gerne anbefaler den til andre.  

Den udvikling har fået hele branchen til at slå på tromme for at få flere unge til at vælge en fremtid i det 

grønne. Kampagnens hjemmeside www.blivjordensbedste.dk spiller på Danske Anlægsgartneres motto 

”Jordens bedste håndværker” og forklarer bl.a. fordelene ved at blive anlægsgartner – såsom at man får 

lov til at arbejde i det fri, får løn under uddannelsen og har masser af karrieremuligheder bagefter.  

Kampagnen betoner også det kønsmæssigt blandede uddannelsesmiljø – mere end hver tredje af 

anlægsgartnereleverne er unge piger/kvinder – hvilket de færreste håndværksuddannelser kan prale af. 

Stort set alle elever vil anbefale uddannelsen 

En stærk anbefaling af uddannelsen kommer fra eleverne selv: I efteråret 2018 gennemførte Danske 

Anlægsgartnere, 3F og de lokale uddannelsesudvalg en rundspørge blandt alle landets anlægsgartnerelever 

på grundforløb 2. Her svarede hele 98,4 procent af eleverne, at de ville anbefale 

anlægsgartneruddannelsen til andre.  

Kampagnen skal udbrede kendskabet til disse vigtige pointer blandt de unge, men også skubbe til 

fordommene hos de tvivlende forældre, som tror, at en almindelig studentereksamen giver de unge bedre 

muligheder. 

Men for det første kan en anlægsgartneruddannelse tages som EUX, der både giver svendebrev og en 

klassisk studenterhue. Og desuden har man som anlægsgartner masser af karrieremuligheder, hvis man 

senere vil videreuddanne sig, eksempelvis til landskabsarkitekt, have- og parkingeniør, professionsbachelor 

i jordbrug, kandidat i skovbrugsvidenskab eller videre i karrieren som selvstændig anlægsgartnermester.  

Skolerne melder allerede om stigende interesse for uddannelsen som anlægsgartner, også gennem flere 

ansøgninger om at blive optaget på uddannelsen. I de kommende måneder fortsætter udrulningen af 

kampagnen, bl.a. på de sociale medier og i form af et større, videobaseret fremstød i løbet af foråret.  

Bag oplysningskampagnen står arbejdsgiverforeningen Danske Anlægsgartnere, fagforeningen 3F og 

samtlige erhvervsskoler i landet, der udbyder enten grundforløbet eller hele anlægsgartneruddannelsen. 

Det er altså fagets centrale kræfter, der er gået sammen og samtidig første gang, at der samarbejdes så 

bredt mellem arbejdsgivere, skoler og fagbevægelse. 

For yderligere oplysninger – og kommentarer, kontakt: 

Danske Anlægsgartnere, direktør Michael Petersen, tlf.: 4058 1416 eller mp@dag.dk 

3F, uddannelseskonsulent Karin Olsen, tlf.: 88921071 eller karin.olsen@3f.dk 
AMU-Nordjylland, Sandmoseskolen, uddannelseskonsultent Annie Sønderbye, tlf.: 21207196 eller 

ansb@amunordjylland.dk 
Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, direktør Peter L. Moesgaard, tlf: 27235701 eller plm@ju.dk 

Kold College, uddannelsesleder Birgitte Weidenhof, tlf: 29917015 eller bw@koldcollege.dk 
Roskilde Tekniske Skole – Vilvorde, uddannelsesleder Claus Egede Cornelius, tlf: 24288030 eller cec@rts.dk 
ZBC – Jernbjerggaard, uddannelsesleder Frederikke Tom-Petersen, tlf.: 41234913 eller frto@zbc.dk 
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Hovedforløbsskoler (hvor man kan tage 

hele anlægsgartneruddannelsen): 

 

 AMU-Nordjylland, Sandmoseskolen i 

Brovst, www.amunordjylland.dk 

 Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, 

Beder, www.ju.dk 

 Kold College, Odense, 

www.koldcollege.dk 

 Roskilde Tekniske Skole – Vilvorde, 

www.rts.dk 

 ZBC – Jernbjerggaard, Slagelse, 

www.zbc.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundforløbsskoler (hvor man kan tage 

anlægsgartneruddannelsens grundforløb): 

 CELF - Center for erhvervsrettede 

uddannelser, Nykøbing Falster, 

www.celf.dk 

 Hansenberg - Organia, Kolding, 

www.hansenberg.dk 

 Morsø Landbrugsskole - EUC Nordvest, 

Nykøbing Mors, www.eucnordvest.dk 

 Tech College Aalborg, 

www.techcollege.dk 

 UCH – Uddannelsescenter, Holstebro, 

www.ucholstebro.dk 
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