Trädgårdsdesign på distans
Sommenbygdens Folkhögskola
Om kursen
Distanskursen Trädgårdsdesign är en inspirerande och lärorik kurs för alla trädgårdsintresserade och
vänder sig till dig med trädgårdsdrömmar, med eller utan egen trädgård. När kursen är slut har du fått
grundverktygen för att lättare kunna se helheten och göra något spännande med din egen trädgård.
Målet med kursen är att du ska lära dig trädgårdsdesignens grunder och principer och hur man kan
tillämpa det i en verklig trädgård. Under kursen vidgar du dina kunskaper om trädgårdsväxter och
planeringen av dem. Att kunna göra en planering av rätt växt på rätt plats, efter färg, form, storlek och
odlingsegenskaper. Målet med kursen är också att stimulera och odla din kreativitet så att du kan
utveckla din personliga stil i trädgården.

På schemat
•

TRÄDGÅRDSINSPIRATION Stilar i trädgården, trädgård med tema, odla din kreativitet och finn din
egen trädgårdsstil.

•

FÄRG OCH FORM I TRÄDGÅRDEN Hur designar man med grönt? Vi går
igenom hur man arbetar med färg och form i trädgården för att skapa
vackra gröna miljöer.

•

FINN DINA FAVORITVÄXTER Vi lär oss om växter som passar i
villaträdgårdar, vi går igenom bra och tåliga perenner som är anpassade
för olika delar av trädgården.

•

JORDEN Vi gör jordexperiment och undersöker hur vi på bästa sätt
jordförbättrar i trädgården.

•

DIN TRÄDGÅRDSIDÉ Idékollage, inspirationsbilder, enkel trädgårdsritning

Kursen innehåller två helgträffar.
1. 23-24 februari, lördag kl. 10-17 och söndag kl. 9-16
2. 4-5 maj, lördag kl. 10-17 och söndag kl. 9-16
Efter kursens avslut och godkända arbetsuppgifter erhåller du ett kursintyg på slutförd kurs.

Sök till Sommenbygdens Folkhögskola
Sista ansökningsdatum: 31 januari 2019 Kursstart: 23 februari 2019 och avslutas 2 juni 2019.
Gör din ansökan direkt via kurssidan på skolans hemsida;
http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/ovrigautbildningar/tradgardsdesign-pa-distans/
Studietakt: 25%-deltidskurs. Kursen är inte studiestödsberättigad.
Förkunskaper: Ett genuint intresse Antagningsvillkor: Utbildningen kräver grundläggande datorvana och
tillgång till dator med webkamera. Kostnad: 4 900 kr, kan delbetalas. Kostnad för litteratur och mat
tillkommer. Boende under helgträffarna ordnar du själv. Tips på boende, Badhotellet Spa och konferens,
Hotell Åberg, Vandrarhem.

Vill du ha mer information om trädgårdsdesign på distans?
Kontakta kursansvarig Ida Eriksson 073-053 31 28 eller ida@tradgardslangtan.se
Du kan också få mer information om kursen på www.sommenbygdensfolkhogskola.se

www.sommenbygdensfolkhogskola.se

