
Miljövärd BAS

Nu har du chansen att delta i en 3 

veckor lång utbildning kopplat till 

miljö och markskötsel. Under 

utbildningen lägger vi stort fokus på 

praktiska moment. Denna 

utbildning är framtagen av Misa på 

uppdrag av Stockholms stad.



Praktisk utbildning 3 veckor

I insatsen ”Miljövärd BAS” får du träffa utemiljöarbetare som 
jobbar i ditt närområde och upptäcka hur viktig skötsel är. Du får 
pröva att beskära buskar, kontrollera lekplatser och göra yttre 
städning. Du får kunskap om stadens miljömål samt vikten av 
hållbarhet och avfallshantering för ett fungerande kretslopp. Träffa 
arbetsgivare inom branschen och lära dig vilka vägar som finns för 
att komma vidare till ett arbete. Välkommen!

Utbildningens syfte och mål

Att ge varje aspirant grundläggande kunskap inom områden som parkskötsel, 

renhållning, hållbarhet och kretslopp.

Varje deltagare ska

▪ Lärt sig specifika grundläggande yrkesmoment och den grundläggande 

yrkesteori.

▪ Fått grundläggande kunskaper i den fackterminologi som används inom 

branschen.

▪ Grundläggande kunskap om stadens miljömål, stadens uppdrag kopplat till 

renhållning och nedskräpning.

▪ Kunskap om företag inom branschen samt möjliga rekryterings- och 

utbildningsvägar



För mer information om kursen kontakta Martin Hagberg 0709-50 45 71

Eller mejla på jobbtorg@misa.se

INRIKTNING | Park- och gårdsskötsel, hållbarhet/kretslopp

OMFATTNING | 3 veckor

PLATS | Första delen av insatsen utgår från Norgegatan 2 i Kista. Under insatsen kommer 
deltagarna i perioder arbeta praktiskt utomhus och då främst inom Järvaområdet.

ANTAL PLATSER | 15

SCHEMA | Måndag-fredag 8-16

LÄRARE | Personal på Misa , Eva Borg och Hans Andrén

KURSPERIOD | Löpande kursstarter. För mer information om nästa kursstart kontakta 
din jobbcoach på jobbtorg.

BEHÖRIGHETSKRAV | Kunna arbeta utomhus under alla årstider. Inga krav på svenska

Utbildningens innehåll (i urval)

▪ Vegetationsytor/gräsytor

▪ Träd, buskar, häckar och rabatter

▪ Markbeläggningar

▪ Inhägnader, inpasseringsanordningar, 

staket/plank, spaljéer, grindar, 

bommar

▪ Plockstädning

▪ Kretslopp/Hållbarhet

▪ Konsekvenser av nedskräpning

▪ Studiebesök hos arbetsgivare inom 

för insatsen relevanta branscher

Examination

Efter avslutad insats erhåller aspiranten ett intyg enligt TCYK (trädgårdsnäringens 

centrala yrkeskommitté).

Kursplan utformad av Misa i samarbete med Stockholm Jobbtorg och Mode 3.


