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BRUG AF MOTORSAV OG TRÆFÆLDNINGSMETODER

Velkommen til Skovskolens AMU-kursuskatalog 2017. I kataloget finder du et stort udbud af AMU-kurser målrettet 
din hverdag – lige fra de tekniske og praktiske kurser til de mere teoretiske.

Vi tilbyder AMU-kurser inden for skov-, park- og landskabsdrift, friluftsliv og naturformidling, men du finder også en 
forsmag på nogle af de mange andre spændende kurser og aktiviteter, som Skovskolen udbyder. Læs mere og bliv 
inspireret på vores hjemmeside ign.ku.dk/Efteruddannelse og kurser.

ANVENDELSE AF MOTORSAV 2

Vi arbejder med udvidet vedligeholdelse af motorsa-
ven og træning af effektive træfældningsmetoder i 
skoven. Et kursus med mange øvelser som giver dig 
praktisk erfaring. Kurset er adgangsgivende til Anven-
delse af motorsav 3.

Fagkode: 44360

ANVENDELSE AF MOTORSAV 3

Træfældning med motorsav af større træer. Du lærer 
forskellige fældningsteknikker. Vi arbejder blandt 
andet med spil til indtrækning og nedtagning af 
hængere.

Fagkode: 44356

 
 
INDTRÆKNING AF VANSKELIGE TRÆER
Vi arbejder med indtrækning ved fældning af besvær-
ligt placerede træer i skov og landskab ved hjælp af 
håndspil og traktorspil. 

Fagkode: 42259.

UGE DATO STED

1 02.01 - 06.01 Nødebo

1 02.01 - 06.01 Eldrupgård

2 09.01 - 13.01 Nødebo

3 16.01 - 20.01 Nødebo

8 20.02 - 24.02 Nødebo

10 06.03 - 10.03 Eldrupgård

13 27.03 - 31.03 Nødebo

17 24.04 - 28.04 Eldrupgård

22 29.05 - 02.06 Nødebo

24 12.06 - 16.06 Nødebo

34 21.08 - 25.08 Nødebo

40 02.10 - 06.10 Nødebo

40 02.10 - 06.10 Eldrupgård

42 16.10 - 20.10 Nødebo

45 06.11 - 10.11 Eldrupgård

46 13.11 - 17.11 Nødebo

BRUG AF MOTORSAV
ANVENDELSE AF MOTORSAV 1

Elementært motorsavskursus med fokus på sikkerhed, 
grundlæggende vedligeholdelse af motorsav, grund-
læggende filing af motorsavskæder samt øvelser i 
grundlæggende træfældningsmetoder på mindre 
træer. På kurset opnår du en del praktisk erfaring og 
kurset er adgangsgivende til kurset Anvendelse af 
motorsav 2.

Fagkode: 44364

UGE DATO STED

2 09.01 - 13.01 Eldrupgård

2 09.01 - 13.01 Nødebo

4 23.01 - 27.01 Nødebo

9 27.02 - 03.03 Nødebo

14 03.04 - 07.04 Nødebo

18 01.05 - 05.05 Eldrupgård

25 19.06 - 23.06 Nødebo

41 09.10 - 13.10 Eldrupgård

41 09.10 - 13.10 Nødebo

43 23.10 - 27.10 Nødebo

47 20.11 - 24.11 Nødebo

UGE DATO STED

3-4 16.01 - 27.01 Eldrupgård

5-6 30.01 - 10.02 Nødebo

43-44 23.10 - 03.11 Eldrupgård

44-45 30.10 - 10.11 Nødebo

50-51 11.12 - 22.12 Nødebo

UGE DATO STED

5 30.01 - 03.02 Eldrupgård

48 27.11 - 01.12 Nødebo
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STORMFALD

Vi foretager oparbejdning af stormfældet træ med 
motorsav og traktor med spil. Der vil være fokus 
på tryk, træk og farlige rodkager. Sikkerheden er i 
højsædet. 

Fagkode: 06577 

TRÆKLATRING OG BESKÆRING
TRÆBIOLOGI, TRÆPLEJE OG BYØKOLOGI 

Du lærer grundlæggende pleje og beskæring af 
bytræer. Du får kendskab til træbiologi og træerne i 
hele byens økologi, samt til at udarbejde en samlet 
plejeplan for konkrete enkelttræer i forskellige bymil-
jøer. Du får desuden kendskab til træets biologiske og 
fysiologiske mekanismer. 

Fagkode: 42329 

 
TRÆPLEJE

Et praksisorienteret kursus, hvor vi arbejder med by-, 
park- og vejtræers pleje og etablering ud fra en hel-
hedsbetragtning. Jord og plantebed, plantekvalitet og 
-produktion, svampe og mekaniske skader samt pleje 
og vedligeholdelse er nøgleord for at få succes med 
etablering og pleje af urbane træer. Vi arbejder med 
løsninger, der handler om enkelttræer, trærækker og 
plantebede. Kurset forudsætter kendskab til grund-
læggende beskæringsteknikker. 

Fagkode: 06593 
 

GRUNDLÆGGENDE TRÆKLATRING  
– TRÆKLATRING TIL BESKÆRING

Vi arbejder med træklatring uden brug af sporer. Tov-
værk og knob samt førstehjælp i træet med bjergning 
af tilskadekommen fra træet indgår i kurset. Egent lige 
beskæringsteknikker indgår ikke i kurset. 

Fagkode: 03681

GRUNDLÆGGENDE TRÆKLATRING OG  
BESKÆRING

Vi arbejder med træklatring uden brug af sporer. Tov-
værk og knob samt førstehjælp i træet med bjergning 
af tilskadekommen fra træet indgår i kurset. Des-
uden lærer du at udføre grundlæggende beskæring 
i forhold til vurdering af det aktuelle træ samt dets 
biologi, forsvarsmekanismer og livscyklus.

Fagkode: 06571 

UGE DATO STED

40 02.10 - 06.10 Nødebo

UGE DATO STED

44-45 30.10 - 10.11 Nødebo

UGE DATO STED

2 09.01 - 13.01 Nødebo

47 20.11 - 24.11 Nødebo

50 11.12 - 15.12 Nødebo

UGE DATO STED

9 27.02 - 03.03 Eldrupgård

24 12.06 - 16.06 Nødebo

UGE DATO STED

7-8 13.02 - 24.02 Nødebo

37-38 11.09 - 22.09 Nødebo

38-39 18.09 - 29.09 Eldrupgård

42-43 16.10 - 27.10 Nødebo
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TRÆKLATRING OG BESKÆRING, AVANCERET

Vi arbejder med træklatring ved brug af sporer og 
foretager beskæring og topkapning med motorsav 
samt simpel nedfiring af grene og stammedele. 
Førstehjælp i træet med bjergning af tilskadekommen 
fra træet indgår i kurset. 

Fagkode: 06590 

TYNDING OG BESKÆRING I  
LÆHEGN OG BYNÆRE SKOVE

Vi arbejder med udtyndingsmetodernes indflydelse 
på bevoksningens fremtidige anvendelse og stabilitet 
samt beskæringsteknik og træarternes indbyrdes 
vækstforhold. 

Fagkode: 42257

PERSONLIG SIKKERHED, AVANCEREDE  
KLATREMETODER

Kurset henvender sig til erfarne klatrere, som vil vide 
mere om avancerede arbejdsmetoder på enkeltreb 
og dobbeltreb, herunder de ergonomiske og sikker-
hedsmæssige fordele og ulemper. På kurset repeteres 
desuden situationstilpasset førstehjælp.

Fagkode: 48133 

VURDERING AF RISIKOTRÆER 

Hvornår er et træ farligt for sine omgivelser? Vi 
arbejder med vurdering af biologiske og mekaniske 
skader, træets biologi, bestemmelse af svampe m.m. 
Praktiske øvelser i risikovurdering af skadede træer 
med efterfølgende fældning og opskæring er en del 
af kurset. 

Fagkode: 40156

NEDFIRING AF EFFEKTER FRA TRÆER 

Vi foretager nedfiring af lette og tunge trædele  
med anvendelse af forskelligt nedfiringsudstyr og  
skære- og nedfiringsteknikker. Førstehjælp i træet  
med bjergning af tilskadekommen fra træet indgår  
i kurset. 

Fagkode: 45735

UGE DATO STED

10-11 06.03 - 17.03 Nødebo

10-11 06.03 - 17.03 Eldrupgård

46-47 13.11 - 24.11 Eldrupgård

46-47 13.11 - 24.11 Nødebo

UGE DATO STED

16 18.04 - 21.04 Nødebo

48 27.11 - 01.12 Eldrupgård

UGE DATO STED

20 15.05 - 19.05 Eldrupgård

36 04.09 - 08.09 Nødebo

39 25.09 - 29.09 Nødebo

UGE DATO STED

18 03.05 - 05.05 Nødebo

49 05.12 - 07.12 Nødebo

UGE DATO STED

2 09.01 - 13.01 Eldrupgård

48 27.11 - 01.12 Nødebo

NYHED!
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UGE DATO STED

10-11 06.03 - 17.03 Nødebo

26-27 26.06 - 07.07 Eldrupgård

36-37 04.09 - 15.09 Eldrupgård

KULTURTEKNIK
SPRØJTECERTIFIKAT, SKOV
På kurset lærer du om hensigtsmæssigt valg af 
pesticider og udbringning i rette mænger i træagtige 
bevoksninger, nykulturer og kulturarealer (bekendt-
gørelse BEK nr. 969 af 28/06/2016). Kurset afsluttes 
med prøver, der skal bestås for at opnå certifikatet.

Fagkode: 42250 
 
 

SPRØJTECERTIFIKAT, OPFØLGNING

Vil du udføre erhvervsmæssig sprøjtning? Så skal 
du senest 4 år efter erhvervelse af sprøjtecertifikat 
(og herefter hvert fjerde år) deltage i et obligatorisk 
opfølgningskursus for at bevare retten til at udbringe 
sprøjtemidler (BEK nr. 969 af 28/06/2016). Kurset 
varer en dag, og emnerne vil være ny lovgivning, 
opdatering på bekæmpelsesmidler, behandlingsstra-
tegier samt ny teknologi.

Fagkode: 40837

JULETRÆER OG PYNTEGRØNT
PRODUKTION AF JULETRÆER  
OG PYNTEGRØNT 

Gennem praktiske øvelser lærer du om arealvalg til 
juletræer, etablering og pleje af juletræskulturer i 
forskellige aldre, formreguleringsmetoder i juletræer, 
salgsmarkering af juletræer, kendskab til de alminde-
ligste skadedyr i juletræer og pyntegrønt. Du lærer 
også om udtynding i ældre klippegrøntsbevoksninger, 
herunder kvalitetskrav til salgbart klippegrønt. 

Fagkode: 06589

VEJEN SOM ARBEJDSPLADS
VEJEN SOM ARBEJDSPLADS

Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat 
hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder  
»i marken« med anlæg, drifts- og vedligeholdelses-
opgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder 
og lignende arbejder, der er underlagt samme regler.
Beviset har en gyldighed på 5 år. 

Fagkode: 47136 

HÅND- OG RYGSPRØJTECERTIFIKAT

Hvis du kun skal sprøjte med hånd- og rygsprøjte 
i begrænset omfang, vil der være mulighed for at 
vælge dette nye kursus (BEK nr. 969 af 28/06/2016). 
Kurset afsluttes med en prøve, der skal bestås for at 
opnå certifikatet.

Fagkode: 48170

UGE DATO STED

9 02.03 Eldrupgård

21 23.05 Nødebo

UGE DATO STED

5 31.01 - 01.02 Nødebo

11 15.03 - 16.03 Eldrupgård

41 11.10 - 12.10 Nødebo

45 08.11 - 09.11 Eldrupgård

UGE DATO STED

19-20 08.05 - 19.05 Eldrupgård

UGE DATO STED

43 25.10 - 26.10 Eldrupgård

44 31.10 - 01.11 Nødebo
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UGE DATO STED

2-3 09.01 - 20.01 Nødebo

UGE DATO STED

22-23 29.05 - 09.06 Eldrupgård

42-43 16.10 - 27.10 Nødebo

UGE DATO STED

46-47 13.11 - 24.11 Nødebo

MASKINER
ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE  
AF UDKØRSELSMASKINE 

Du lærer om udkørselsmaskiners opbygning, funktion 
og vedligeholdelse samt køreteknik og stabilitet. Du 
lærer også om læsseteknik og planlægning af arbej-
det. Vi lægger vægt på ergonomi og sikkerhed.

Fagkode: 06933

BETJENING AF MASKINER, SKOVBRUG OG 
NATURPLEJE

Vi arbejder på kurset med forskellige mindre ma-
skiner, der anvendes i skovbrug, natur- og træpleje 
som f.eks. stubfræser, flishugger og forskellige typer 
læssemaskiner. Du vil få kendskab til vedligeholdelse, 
sikkerhedsmæssig korrekt brug og transport. 

Fagkode: 48137

BLOKHUSBYGNING
BLOKHUSTEKNIK 

Du får praktisk øvelse i forskellige byggeteknikker og 
låseknuder ved bygning af vægge i rundt tømmer. Vi 
bearbejder primært det runde tømmer med motorsav, 
men du får også praktisk øvelse i at anvende og vedli-
geholde specialværktøjer, herunder scriberen.

Fagkode: 42276

TAGKONSTRUKTIONER I RUNDT TØMMER

Du får praktisk øvelse i de forskellige bygge teknikker 
og låseknuder ved bygning af tagkonstruk tioner i 
rundt tømmer. Vi bearbejder primært det runde tøm-
mer med motorsav, men du får også praktisk øvelse 
i at an vende og vedligeholde specialværktøjer, og 
opnår færdigheder i at udvælge det rette runde tøm-
mer til en given tagkonstruktionsopgave. 

Fagkode: 42277

MASKINFÆRDSEL PÅ NATURNÆRE AREALER

På kurset beskæftiger vi os med maskinfærdsel på  
naturnære arealer, begrænsninger og retningslinjer 
for færdsel på FSC- og PEFC-certificerede arealer, 
hensyn til nøglebiotoper, kulturminder og foryngelse 
samt reducering af skader på miljøet. Kurset er det 
tidligere Naturnær driftsteknik, modul 1.

Fagkode: 47153

UGE DATO STED

27 04.07 - 05.07 Eldrupgård

UGE DATO STED

21 22.05 - 24.05 Nødebo

NYHED!
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UGE DATO STED

19 09.05 - 11.05 Nødebo

UGE DATO STED

44-45 30.10 - 10.11 Nødebo

NATURPLEJE, PLEJE AF GIVNE NATURTYPER
PLEJE AF GIVNE NATURTYPER 

Vi bestemmer slægter og arter af flora og fauna 
karakteristiske for en given naturtype, og du lærer at 
søge og anvende relevant lovgivning. Vi arbejder med 
anvendelsen af plejeplaner og valg af plejemetoder og 
maskiner. 

Fagkode: 45930

PUBLIKUMSFACILITETER
PUBLIKUMSFACILITETER I NATUROMRÅDER

Vi arbejder på kurset med forskellige temaer, f.eks. 
bygning af bålhuse, fremstilling af borde og bænke, 
bygning af shelters i skåret træ, samt andre mindre 
publikumsfaciliteter. Du vil få kendskab til gode hånd-
værksmetoder i forbindelse med praktiske øvelser på 
kurset, herunder anvendelse af håndværktøj. Du vil 
få kendskab til de almindeligste træarters egenskaber 
anvendt til fremstilling af publikumsfaciliteter.

Fagkode: 42286

ETABLERING AF LEGEPLADSER  
I NATURMATERIALER 

Med fokus på børns leg og sikkerhed arbejder vi med 
opbygning af naturlegepladser i rundtræ af forskellige 
træarter. Se også kurser i blokhusbygning, side 6.

Fagkode: 45978

PLEJE AF GIVNE NATURTYPER –  
INVASIVE ARTER 

Fokus på de mest problematiske arters biologi og for-
slag til metoder til bekæmpelse af de enkelte invasive 
arter, f.eks. bjørneklo. 

Fagkode: 45930.

PRAKTISK PLANTEKENDSKAB I SKOV- OG 
NATUROMRÅDER

Vi arbejder med metoder til at få overblik over plante-
arter på forskellige naturtyper. På kurset fokuserer vi 
på kendetegn og enkle botaniske nøgler til genken-
delse af planter i skov- og naturområder.

Fagkode: 48136.

UGE DATO STED

13-14 27.03 - 07.04 Eldrupgård

UGE DATO STED

23 07.06 - 09.06 Nødebo

UGE DATO STED

25 21.06 - 23.06 Nødebo

NYHED!



AMU-KURSER 2017

8

PLEJE AF VANDHULLER 

Ud fra undersøgelse af vandhullets flora og fauna 
lærer du at vælge metoder til pleje og vedligeholdelse 
af vandhullet. Med udgangspunkt i målsætningen 
for vandhullets pleje og relevant lovgivning vælger vi 
værktøj og arbejdsmetoder, der skåner biotopen og 
omgivelserne mest muligt. 

Fagkode: 42298

NATURFORMIDLING OG FRILUFTSLIV
FORMIDLING OG OPLEVELSER 

En appetitvækker til friluftsliv og naturformidling til 
udvalgte målgrupper. Vi præsenterer forskellige  
naturområder og deres formidlingsmuligheder, 
ligesom vi ser på natur- og kulturhistorie. Vi arbejder 
med flere formidlingsmetoder, herunder brug af 
sanser, aktiviteter, lege og demonstrationer. Vi snuser 
lidt til friluftsaktiviteter og får oplevelser samt intro-
duktion til opsætning af friluftsfaciliteter. 

Fagkode: 42869

NATURFORMIDLING 1

Fokus på forudsætninger og rammer for naturformid-
ling til udvalgte målgrupper samt informationssøgning 
til planlægning af naturformidling, herunder gælden-
de lovgivning og erfaring fra naturvejledernetværk i 
Danmark. Vi arbejder mere indgående med formid-
lingsmetoder som fortælleteknik og forskellige måder 
at involvere deltagerne på. 

Fagkode: 06579

PLEJE AF VANDLØB

Du får kendskab til vandløbets planter, og hvordan 
disse påvirker vandløbet samt forskellige metoder til 
fjernelse af grøde i vandløb, f.eks. slåning med le, 
motorle, herunder slåning fra båd. Endelig vurderer 
vi, hvordan de enkelte metoder påvirker vandløbet.

Fagkode: 40115

UGE DATO STED

25 19.06 - 23.06 Nødebo

UGE DATO STED

35 28.08 - 01.09 Nødebo

UGE DATO STED

2-3 09.01 - 20.01 Nødebo

UGE DATO STED

17-18 24.04 - 05.05 Nødebo

VANDLØB OG VANDHULLER
VANDLØBETS ØKOLOGI 

Vi ser på de økologiske sammenhænge i vandløb, og 
arbejder med praktisk bestemmelse af vandkvaliteten 
ud fra flora og fauna. Vedligeholdelse og restaurering 
af vandløb indgår også i kurset.

Fagkode: 42299

UGE DATO STED

19 08.05 - 11.05 Eldrupgård

22 29.05 - 02.06 Nødebo
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UGE DATO STED

20 15.05 - 19.05 Nødebo

37 11.09 - 15.09 Nødebo

UGE DATO STED

?? ??.?? - ??.?? ?

NATUREN SOM OPLEVELSESRUM 

Fokus på events for forskellige målgrupper, herunder 
tiltag og aktiviteter i naturen med henblik på større 
naturoplevelser, samt natur som oplevelsesrum og 
naturens potentiale i forhold til oplevelser og læring, 
sundhedsfremme og livskvalitet. Vi arbejder med 
friluftsliv i relation til naturen som oplevelsesrum, 
rekreative, kulturelle og idrætslige tilbud med ud-
gangspunkt i natur samt planlægning og afholdelse 
af events. 

Fagkode: 42883

UGE DATO STED

22 29.05 - 02.06 Nødebo

FRILUFTSLIV 

Planlægning og gennemførelse af friluftsture og 
specialaktiviteter i naturen med fokus på sikkerhed, 
udstyr, konflikthåndtering, gruppeprocesser og for-
skellige målgruppers behov. Vi arbejder med frilufts-
aktiviteters virkning på naturen, udstyr og materialer, 
turlederens pligter ved planlægning af længere 
fri luftsture, basislejrliv og forskellige specialaktiviteter 
samt tiltag, der mindsker negative påvirkninger af na-
turen fra friluftslivet. Der vil være længere friluftsture. 

Fagkode: 42295

 FRILUFTSLIV OG SIKKERHED PÅ VAND  
– SPECIEL FOKUS PÅ KANO

Formidling af oplevelser og læring gennem aktiviteter 
på vand. Du bliver introduceret til forskellige frilufts-
aktiviteter på vand med konkret fokus på kano, og 
hvordan man formidler friluftsaktiviteter på vand til 
forskellige udvalgte målgrupper. Vi arbejder i særlig 
grad med sikkerhed og hvilke hensyn, vi skal tage, 
når vi laver friluftsaktiviteter på vand. Efter kurset er 
du i stand til at anvende og reflektere over forskellige 
pædagogiske redskaber til instruktion og vejledning i 
friluftsaktiviteter på vand. 

Fagkode: 06938

UGE DATO STED

28 10.07 - 14.07 Nødebo

UGE DATO STED

26-27 26.06 - 07.07 Nødebo

NATURENS SPISEKAMMER 

Et madlavningskursus i naturen med de råvarer skov 
og mark kan frembringe, såsom urter, bær, svampe, 
fisk og vildtkød, som du indsamler og tilbereder f.eks. 
over bål. Kurset har særligt fokus på de oplevelser, 
der kan formidles gennem indsamling og tilberedning 
af drikke og spise fra naturens spisekammer. Hygiejne 
er et andet vigtigt element. 

Fagkode: 06941
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UGE DATO STED

46-47 13.11 - 24.11 Nødebo
REKREATIV TRÆKLATRING

Vi arbejder med træklatring som pædagogisk værktøj 
i naturformidling og naturvejledning. Kurset inde-
holder bl.a. adgangsregler til skovene, trækendskab 
i relation til træklatring, forsikringsforhold, logføring, 
sikkerhed, reb- og udstyrskendskab, knob og stik samt 
praktiske færdigheder i træklatring. 

Fagkode: 06597

JAGT OG VILDTFORVALTNING
OPDRÆT AF FJERVILDT

Fokus på fuglevildtets biologi, indsamling og udrug-
ning af æg og opdræt af fasan, agerhøne og gråand. 
Kursisten får indsigt i identifikation og forebyggelse 
af sygdomme samt den lovgivning, der vedrører 
opdræt og udsætning. Undervisning i klargøring og 
etablering af udsætningspladser, forskellige udsæ-
tingsmetoder og fodring. 

Fagkode: 06583

FORVALTNING AF HJORTEVILDT

Vi går i dybden med forvaltning af Danmarks naturligt 
forekommende hjortevildt-arter under hegn og på 
den fri vildtbane. Der er fokus på lovgivning, vildtets 
krav til levestedet, vildtvenligt skovbrug, vildtpleje, 
fodring, afskydningspolitik samt sygdomme. Vi vil lige-
ledes lægge vægt på den lokale forvaltning igennem 
hjortevildtgrupperne. 

Fagkode: 42889

BIOTOPPLANER OG GIS/GPS 

Kontakt os for nærmere information.

UGE DATO STED

13 27.03 - 31.03 Eldrupgård

UGE DATO STED

6 06.02 - 10.02 Nødebo

FORVALTNING AF SMÅVILDT 

Vi går i dybden med de enkelte elementer, som ind-
går i etablering og pleje af levende hegn, remiser og 
vådområder samt anlæg af vildtagre og fodermarker. 
Du får grundigt indblik i forvaltning af småvildt under 
hensyntagen til de danske småvildtarters biologi og 
krav til levesteder. 

Fagkode: 06585

UGE DATO STED

14 03.04 - 07.04 Eldrupgård
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UGE DATO STED

10 06.03 - 10.03 Nødebo

HVEM KAN DELTAGE?
AMU-kurser er specielt udviklet med henblik på AMU-
målgruppen. Den tilhører du, hvis du er ufaglært eller 
faglært til og med erhvervsuddannelsesniveau. Andre 
kan også deltage men på andre vilkår – se nedenfor. Du 
kan tilmelde dig kurserne, hvis du er privat eller offentligt 
ansat eller selvstændig. Er du ledig på f.eks. dagpenge, 
kontanthjælp, revalidering eller i løntilskudsjob skal du 
normalt have en aftale med kommunen om betaling for 
kurset.

TILMELDING
Tilmelding til AMU-kurserne sker på efteruddannelse.dk, så 
længe der er ledige pladser. Hvis du er ledig, kan du ikke til-
melde dig via efteruddannelse.dk, men skal i stedet kontakte 
dit jobcenter for at få godkendt kurset og Skovskolen for at 
reservere en plads. Hvis du tilmelder som selvstændig eller 
som arbejdsgiver, kræver det, at du benytter en Nem-id knyt-
tet til virksomhedens CVR-nummer. Kontakt Skovskolen, hvis 
du har brug for vejledning.

DELTAGERBETALING
Tilhører du AMU-målgruppen, og er du i arbejde, skal du 
betale et mindre beløb, som fastsættes på finansloven 
(540 kr. pr. uge i 2016). Hvis du har en uddannelse, som 
overstiger en erhvervsuddannelse, er der ikke tilskud til 
deltagerbetalingen, som derfor for de fleste kurser ligger 
på mellem 2.800 kr. og 4.200 kr. pr. kursusuge. Se prisen 
på det enkelte kursus på efteruddannelse.dk. Jobcentrene 
betaler også fuld pris for lediges kursusdel tagelse.

VEU-GODTGØRELSE OG BEFORDRING
Tilhører du AMU-målgruppen og er i arbejde, kan du nor-
malt ansøge om VEU-godtgørelse for tab af indtægt eller 
arbejdsmulighed og tilskud til befordring op til 10 uger 
om året efter gældende regler. Du skal dog have været 
beskæftiget hos samme arbejdsgiver mindst 14 dage før 
første kursusdag. Læs mere på www.veug.dk. For at søge 
befordringstilskud skal du bo mere end 12 km fra kursus-
stedet. Selvstændige og arbejdsgivere, der udbetaler løn 
under kursus skal søge VEU-godtgørelse digitalt på  

efteruddannelse.dk. Kontakt Skovskolen, hvis du har brug 
for vejledning. Medarbejdere der ikke får løn under kur-
set, kan søge digitalt eller på et skema, som kan udleveres 
af Skovskolen.

KOST OG LOGI
Du har normalt ret til tilskud til kost og logi, hvis du bor 
mere end 60 km fra kursusstedet og tilhører AMU-mål-
gruppen. Dog kan kursister i job med videregående ud-
dannelse også få tilskud, hvis uddannelsen ikke har været 
brugt de seneste 5 år.

KOMPETENCEFONDEN
Medarbejdere inden for bl.a. jordbrugsområdet (gartneri 
og planteskoler, landbrug, skovbrug, maskinstationer og 
agroindustri) kan få yderligere tilskud til efteruddannelse 
i AMU-systemet, til kompetencevurdering, til læse- og 
regnekurser, ordblindeundervisning og meget andet. På 
f.eks. www.gls-a.dk kan du læse mere om, hvad du kan 
få tilskud til og hente et ansøgningsskema. Tilmelding til 
AMU-kurserne sker dog stadig på efteruddannelse.dk.

UNDERVISNINGSTID
Den daglige undervisningstid er som regel fra kl. 8.00 - 
15.25. Kurserne er tilrettelagt med en passende afveksling 
mellem teori og praksis, og undervisningen foregår derfor 
dels i skolens lokaler og dels på øvelsesarealer i skoven.

KURSUSSTEDER
Kurserne afholdes hovedsageligt på Skovskolen Nødebo, 
Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg og Skovskolen Eldrup-
gård, Eldrupvej 2, 8963 Auning.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Du kan læse mere om de enkelte kurser på ign.ku.dk/ 
kurser og på efteruddannelse.dk, hvor også eventuelle 
nye kurser og ekstrakurser, der oprettes i årets løb, vil 
blive lagt ind. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Lone Schmidt  
Vemming, lsv@ign.ku.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER

GPS/GIS
GPS/GIS 

Kursus i praktisk brug af GPS/GIS. Vi bruger GPS til 
opmåling af ruter til f.eks. friluftsliv, kørespor til maski-
ner, afvikling af jagter samt registrering af fortidsmin-
der, placering af publikumsfaciliteter mv. Vi indtegner 
og udskriver resultaterne på kort. 

Fagkode: 06576 
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NEDSKÆRING FRA LIFT, 1 DAG

Nedskæring fra lift kræver en sikker og effektiv teknik. Du lærer en metode, godkendt af Arbejds-
tilsynet, som tillader, at to personer med motorsav kan arbejde i liftkurven på samme tid. Få op-
frisket sikkerhedsbestemmelser, beskæringsteknikker og valg af det rigtige værktøj.  
Erfaring med motorsav og liftarbejde er en forudsætning. 
Kontakt: Se under kurser, temadage og konferencer på ign.ku.dk

PERSONALEUDVIKLING OG TEAMBUILDING I NATUREN
Skovskolens personaleudviklingsafdeling kan tilrettelægge udviklingsforløb, der er skræddersyet 
til jeres behov. Vi udbyder bl.a. kurser i kommunikation, konflikthåndtering, teamudvikling og 
ledertræning. 
Kontakt: Bent Sten Jensen, benj@ign.ku.dk

LÆRING OG PÆDAGOGIK I NATUREN
Naturen kan understøtte læring hos børn, unge og voksne. Gennem øvelser, teori og refleksion 
arbejder vi med at gøre pædagogik og læring levende og motiverer til både den enkeltes og grup-
pens fælles udvikling. 
Kontakt: Poul Hjulmann Seidler, phs@ign.ku.dk og Mette Åskov Knudsen, mek@ign.ku.dk

SIKKERHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER VED ARBEJDE PÅ GRØNNE TAGE

Instruktion i de særlige sikkerhedsforhold, der gælder ved arbejde på grønne tage, sammen med 
de foranstaltninger, der skal til for at arbejde på de beplantede tage. Kurset er ikke fuldstændigt 
udtømmende, men en introduktion til og træning med arbejdet i højden samt med de risici, der er 
forbundet med at arbej de på tagene.
Kontakt: Se under kurser, temadage og konferencer på ign.ku.dk

SIKKER OPSTILLING OG BETJENING AF LIFT, 1 DAG

Ved arbejde fra/med lift er det vigtigt at kende de sikkerhedsmæssige aspekter omkring opstilling 
og betjening. Vi gennemgår liftens sikkerhedsanordninger og betjening for at sikre, at brugerne 
har den fornødne viden og indsigt i liften. Vi opstiller og betjener lifte til lette øvelser. Målet er at få 
basisviden i opstilling af enkle lifte. Kan afholdes i kombination med kurset Nedskæring fra lift. 
Kontakt: Se under kurser, temadage og konferencer på ign.ku.dk

KURSER & FAGLIG RÅDGIVNING 2017

Vi tilbyder også en lang række skræddersyede kurser, temadage og seminarer fx Maskinopmåling af uafkortet tømmer, GIS, Frilufts-
livs- og vildtforvaltningskurser, Kirkegårdskonference, Danske Parkdage, Bytræseminar etc. Få mere information og tilmeld dig på 
vores hjemmeside ign.ku.dk/efteruddannelse og kurser. Du finder udvalgte kurser herunder.
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Skov- og naturtekniker
3-årig praktisk erhvervsuddannelse (EUD) i 
skov og natur. Du specialiserer dig som skov- 
og naturplejer, natur- og friluftsformidler eller 
biotop- og vildtplejer.

Skov- og landskabsingeniør
4-årig professionsbacheloruddannelse i dyrk-
ning, drift og forvaltning af skove, landskaber 
og natur. 3/4 års praktik i Danmark eller i 
udlandet.

Have- og parkingeniør
4-årig professionsbacheloruddannelse i 
forvaltning, planlægning og drift af parker og 
urban natur. 3/4 års praktik i Danmark eller i 
udlandet.

Natur- og kulturformidler
3-årig praktisk og teoretisk professionsbache-
loruddannelse i oplevelsesøkonomi, bæredyg-
tig turisme, naturparker, formidling og service, 
innovation og projektmageri.

Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet. Her finder du en række ud-
dannelser »fra EUD til ph.d.« inden for skov, natur, landskab, park, friluftsliv og naturformidling.

Som elev kan du bo på Skovskolen under dine skoleophold, og studerende kan leje et kollegieværelse i det hyggelige landsbymiljø.  
I kan alle nyde den sunde og veltilberedte mad fra vores eget køkken »Spisehuset«, bruge Gribskov og Esrum Sø til motion og 
afslapning og hygge jer med jeres studiekammerater i de studerendes egen blokhuscafé »Flækken«.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER I FRILUFTSLIV OG NATURFORMIDLING 

Læs mere på ign.ku.dk/uddannelser

Friluftsvejleder
Friluftsvejlederuddannelsen er en fleksibel 
deltidsuddannelse i friluftsliv, som du kan tage 
på op til tre år.

Friluftsliv og udemotion
Et diplommodul under Den pædagogiske 
diplomuddannelse i Idræt. Her kan du blive 
skarp på, hvad friluftsliv og motion i udemil-
jøet kan bruges til, når du underviser.

Udeskoledidaktik
Et diplommodul under Den pædagogiske 
diplomuddannelse i Almen pædagogik med 
fokus på undervisning udenfor klasseværelset, 
uformelle læringsmiljøer, stedets betydning 
for læring og virkelighedsnær praksis.

Mastermodul i Friluftsliv
På masteruddannelsen i landskab og plan-
lægning kan du specialisere dig i friluftsliv. 
Her kan du bl.a. arbejde med udvikling af 
friluftsaktiviteter og sundhedsfremme.

Naturvejleder
2-årig efteruddannelse på deltid for dig, der  
er ansat som naturvejleder, eller som praktise-
rer naturvejledning en stor del af din tid.

På Frederiksberg Campus finder du bl.a. bacheloruddannelser i Naturressourcer eller Landskabsarkitektur og by design, og kandi-
datuddannelser i Landscape Architecture and Urban Design, Forest and Nature Management, Agricultural Development, Nature 
Management, Sustainable Forest and Nature Management og Sustainable Tropical Forestry.

Læs mere på centerforfriluftsliv.dk

Læs mere på ign.ku.dk/uddannelser

UDDANNELSER PÅ SKOVSKOLEN

UDDANNELSER PÅ FREDERIKSBERG CAMPUS



Udlejning af kursusfaciliteter i smukke omgivelser
Skovskolen er meget mere end en uddannelsesinstitution. Både i Nødebo og på vores afdeling Eldrupgård i Auning 
på Djursland tilbyder vi unikke kursus- og konferencefaciliteter i smukke omgivelser nær skov og sø med god forplej-
ning og overnatning i en rar og uformel atmosfære. Hør meget mere om de mange, spændende muligheder.
Kontakt Merete Tønder, mtoe@ign.ku.dk, tlf. 3533 1596.

Personaleudvikling og teambuildingaktiviteter i naturen
Skovskolens personaleudviklingsafdeling kan tilrettelægge kortere eller længere udviklingsforløb skræddersyet til 
netop jeres behov. Vi udbyder bl.a. kurser i kommunikation, teamudvikling, ledertræning og konflikthåndtering. 
I samarbejde med jer udfører vi en grundig analyse af jeres ønsker, så I har det bedste udgangspunkt for et godt 
resultat.

Derudover kan vi skabe et pusterum i jeres eget kursusforløb. Hvad med en spændende tur rundt i naturen med en 
naturvejleder? Eller mød hinanden på en ny og sjov måde med team-games, som giver jer muligheden for bevægelse 
og et godt grin.
Kontakt Bent Jensen, benj@ign.ku.dk

Videncenter for Friluftsliv & Naturformidling
Videncenter for Friluftsliv & Naturformidling er et videncenter, der fokuserer på arbejdet med formidling, naturople-
velser, pædagogik og sundhedsfremme i naturen. Vi tilbyder skræddersyede kurser, konsulenthjælp til projektudvik-
ling og udvikling af seminarer og temadage i tæt samarbejde med virksomheder og organisationer.
Læs mere på centerforfriluftsliv.dk eller kontakt 
Mette Aaskov Knudsen, mek@ign.ku.dk

Videntjenesten: Viden, rådgivning og rabat
Videntjenesten formidler aktuelle forskningsresultater fra Skov & Landskab og hjælper dig til at finde de bedste 
løsninger på hverdagens udfordringer. Videntjenesten er en abonnementsordning med fire serier: Park og Landskab, 
Planlægning og Friluftsliv, Pyntegrønt, samt Skov og Natur. Du får nyhedsbreve, Videnblade, gratis rådgivning og rabat 
på vores faglige arrangementer. Se mere på videntjenesten.dk/Om Videntjenesten.

Skovskolen
Københavns Universitet
Nødebovej 77A, 
3480 Fredensborg
Tlf. 3533 1500
www.ign.ku.dk

Skovskolen, Skov & Landskab tilbyder også 

Fotos: Torben Davidsen m.fl. 


