4H i Skogen

Utbildningens namn och omfattning: 4H I SKOGEN, 2 studiepoäng
Utbildningen mäts i form av studiepoäng. En studiepoäng omfattar en
arbetsinsats på 27h för att uppnå lärandemålen.

EQF-nivå: 3
Behärskar grundläggande kunskaper, principer, processer och allmänna
begrepp. Har de kognitiva och praktiska färdigheter som behövs för att kunna
utföra uppgifter och lösa problem. Väljer och använder grundläggande
metoder, verktyg, material och information. o Anpassar sin verksamhet till
rådande förhållanden och aktuell miljö vid problemlösning. Har förmåga till
livslångt lärande.
Målgrupp: +16 åringar
Undervisningsspråk: svenska
Lärandemål:
- Deltagaren kan efter genomförd kurs självständigt sköta olika trädslags
plantor (plantskötsel i tidigt stadie, plantskötsel samt egenkontroll).
- Deltagaren kan använda röjsåg samt sköta och serva densamma.
- Kan beakta arbetssäkerhet vid utförande av plantskötsel.
- Kan använda och serva skyddsutrustning.
Krav för godkänd prestation: Deltagande i alla närstudietillfällen. Skriftlig
planering av examensprov och genomfört examensprov.
Allmän beskrivning av kursen:
Kursens omfattning motsvarar 2 studiepoäng. EQF nivå: 3
Under kursen bekantar sig deltagaren med olika metoder vid plantskötsel samt
lär sig om trygg användning av arbetsredskap såväl i teorin som i praktiken.
Innehåll:
Skötsel av plantor, användning av röjsåg och skyddsutrustning. Se närmare
nedan Kursens omfattning-tabellen

Tidtabell för kursen:
Kursen kan förslagsvis arrangeras två lördagar jämte en dag för examensprovet
(yrkesprovet).
Utbildningen arrangeras av: Svenska folkskolans vänner rf.
Utbildningen förverkligas av: XXXXXX och är en del av 4H-akademin i Finlands
svenska 4H

Kursens omfattning:

Föreläsning (lö 1 & 2)
• varför sköta plantor
• Hur sköta plantor
• Introduktion till arbetsredskapen
• Inlärning av de mest centrala
skötselmetoderna
• Fundera gemensamt varifrån
kursdeltagaren hittar potentiella
kunder/arbetsmarker
• Arbetets kvalitet och
egenkontroll

Funktionell undervisning 1 (lö 1)
• användning av röjsåg med olika
bett
• skyddsutrustningens
användning och skötsel
• arbetsskydd och - säkerhet
Funktionell undervisning 2 (lö 2)
• deltagarna bekantar sig i grupp
med området som skall skötas.
Instruktören visar
arbetsmomenten och
uppgifterna som skall göras
(innehåller egenkontroll)
• alla får ett eget område att sköta.
Deltagaren planerar
skötselåtgärderna och uppvisar
planen för instruktören.

Antal

Koefficient

Studietimmar

3

1,5

4,5

Antal

Koefficient

Studietimmar

7

2

14

7

2

14

Självständig inlärning
• självständig träning, vid behov
med stöd av instruktören

8

1,5

12

Förberedelser för yrkesprovet
(examensprovet)
Plan: Område (plast, ägare),
skötselbehov, skötselplan (område,
trädslag, kvarbliven trädmängd,
terrängomständigheter,
arbetstidsanvändning. arbetsskydd,
egenkontroll

3

1,5

4,5

2

1,5

3

Litteratur, 4H i skogen, 30 sidor

30

0,05

1,5

Värdering av det egna kunnandet

1

1

1

•

området färdigställs under
instruktörens ledning

Yrkesprovet
Visning av färdigheter. I yrkesprovet
bedöms service av röjsågen, säkerhet i
arbete, användning av sågen, arbetets
resultat samt egenkontroll. Feedback
diskussion.

Totalt antal studietimmar

54,5

Studiepoäng (27 t = 1 sp)

2

