
Resuméreferat af møde i uddannelsesudvalget for gartnerier, planteskoler og havecentre den 

13. september 2022 på Teams. 

 

Gartnerbranchens udfordringer: Gartnerierne går en hård tid i møde pga. energikrise og flere 

gartnerier har meldt ud at der lukkes ned for vinteren eller drosles ned for produktionen. Havecentre 

vil bevare medarbejdere og lærlinge, men i første omgang drosle ned på åbningstider.  

Der kan være lærlinge, der mister deres læreplads og der er behov for en vejledning om, hvad man 

gør hvis man mister en læreplads og mulighederne for skoleoplæring. 3F udarbejder forslag til en 

vejledning.  

 

Retningslinjer for lærepladsgodkendelse  

Sekretariatet har udbygget ansøgningsskemaet for gartneruddannelsen tilsvarende landbrugsuddan-

nelsen, hvor virksomheden skal komme med oplysning om produktion på de enkelte læresteds-

adresser.  

 

AUB  

Skolerne er i gang med aktiviteter for AUB 2021 midler, 2021 midlerne skal skolerne afrapportere 

inden jul. Skolerne arbejder rimelig frit inden for de 3 hovedområder, lærepladser, søgning og kva-

litet. Skolerne fokuserer mest på lærepladser og specifikt på godkendte virksomheder, som ikke har 

lærlinge, hvilket også har været aftalt med sekretariatet. Dog bør man overveje, om vi fortsat skal 

lede efter nye lærepladser når der reelt mangler elever til uddannelsen. Man kan i stedet fokusere på 

kvalitet i søgning til uddannelsen og kvalitet på de lærepladser der allerede er godkendt til gartner-

lærlinge. Der bør være mere fokus på lærepladsbesøg/lærlingebesøg fremadrettet, hvilket også ef-

terspørges af virksomhederne.  

 

Undersøgelse af EUX på gartneruddannelsen: Sekretariatet har foretaget en miniundersøgelse om 

interessen for EUX hos oplæringsvirksomhederne. Der er snakket med 9 virksomheder og Dansk 

Gartneri. Alle virksomheder på nær en, der skal bruge nogle der er lidt ældre, siger ja tak til en 

EUX-lærling - hvis den rigtige er der. Virksomhederne er generelt enige om, at der er behov for an-

dre typer lærlinge og de vil også gerne deltage i rekrutteringen af lærlinge. Generelt for alle virk-

somhederne er, at de ikke selv gør noget for at tiltrække lærlinge men alene gør det via skolen, så 

der er behov for en kulturændring hos virksomhederne, hvis der skal tiltrækkes egnede EUX-lær-

linge. Dansk Gartneri er indstillet på at oplyse deres medlemmer om EUX.   

Udvalget besluttede, at der kan afsættes AUB midler til EUX-branding og netværk for virksomhe-

der.  

Orientering om indstilling og fordeling af midler 2022 puljen: Jordbrugets Uddannelser har for 

2022 puljen søgt og fået midler til et fælles projekt under gartner, dyrepasser og skov- og naturtek-

niker, da de tre uddannelser overordnet har samme udfordringer. Sekretariatet har sendt mail til sko-

lerne, hvor det er oplyst, at når de har afrapporteret 2021 midlerne kan de få midler fra 2022 puljen 

og herunder hvad den enkelte skole kan forvente at få af midler fra 2022 puljen.  

Midlerne er fordelt ud fra et grundbeløb til de enkelte skoler og det resterede beløb er ud fra antal 

GF2 elever og elever på hovedforløbet. Hvis en skole mod forventning ikke prioriteret midlerne 



eller ikke får dem anvendt inden for de godkendte aktiviteter skal de tilbagebetales. Udvalget bak-

kede op om, at skolerne afrapporterer før der tildeles nye midler samt at sekretariatet holder snor i 

aktiviteterne.  

 

Temadag 9/11 om fremtidens gartner 

På grund af branchens udfordringer besluttede udvalget at udsætte temadagen til foråret 2023. Dog 

kan dagen den 9/11 bruges på et virksomhedsbesøg samt et oplæg om rekruttering, hvor de lokale 

uddannelsesudvalg inviteres med. Udvalget besluttede at virksomhedsbesøget kan være hos Infarm 

med fokus på den højteknologiske udviklingsretning inden for erhvervet og med efterfølgende 

møde på Vilvorde med oplæg om rekruttering.  

 

Skills 

Udvalget blev oplyst om afholdelsen af Skills 2022. Skills 2023 afholdes i Fredericia d. 2 - 4 fe-

bruar. I Fredericia for gartner, landbrug og skov- og naturtekniker stande ved siden af hinanden, 

som kan give en synergieffekt.  

 

Udviklingsredegørelse 2022 

Ministeriet har ændret på skabelonen for udviklingsredegørelse, så der i år skal indsendes to redegø-

relser. Den ”almindelige” som overordnet omhandler ændringer til uddannelsen og en redegørelse 

for fagligt udvalgs godkendelse af oplæringsvirksomheder.  

 

Orientering fra sekretariatet 

Eud-statistik: viser et fald i tilgangen af elever til uddannelsen.  Det er et alvorligt problem og det 

bør undersøges nærmere, hvorfor antallet er så faldende. Udfordringen med det faldende elevtal kan 

drøftes videre under temadagen ”Fremtidens Gartner”. 

 


