
Gravplasskolen
 ─  et opplæringsprogram for deg  
  som arbeider på gravplassen

Del 1:  Grønt & Grått



Del 1:  Grønt & Grått
Partene i KA sektoren og Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget 
(SOA) har gleden av å presentere det første bredt anlagte grøntan-
leggskurset for gravplassansatte.

Kurset består av to samlinger som begge går over fire dager: 

Samling 1:

Generelle drifts- og ved- 
likeholdsoppgaver, økonomi, ressurs-
bruk og HMS, beskjæring, generell 
plantekjennskap, planting og jord/
jordforbedring.

Praksisoppgave

I tiden mellom samlingene skal deltagerne arbeide 
med en praksisoppgave utført på egen arbeidsplass. 
Det vil bli gitt veiledning i utforming av oppgaven på 
første samling.

Samling 2:

Plantekjennskap og valg av planter, 
busker, trær. Gress, ugress, ugress-
bekjempelse, fremmede arter,  
anleggsteknikk, landmåling, grus-
ganger og faste dekker, maskinlære.



Krav til godkjent gjennomføring
For å få godkjent Gravplasskolen 1  
må man være til stede på begge samlingene  
og få praksisoppgaven godkjent.
 
Tid, sted og pris
Første runde med modulen arrangeres i Drammen 
17.-20. mars og 17.-20 juni 2015. 

Påmeldingsfrist er 6. mars 2015.

Det er Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA)  
som er faglig ansvarlig for modulen.  For mer informasjon  
og påmelding, se http://www.soasenter.no/ 

Prisen for hele Gravplasskolen 1 i 2015 er kr. 4000,-  
(for begge samlingene). Opphold og overnatting kommer i tillegg. 

Denne prisen er såpass lav takket være et oppstartstilskudd fra  
OU-styret i KA-sektoren på kr 1500 pr. deltager. 

Overnatting mv
Oversikt over alle muligheter for overnatting i Drammen:

Clarion Collection Hotel Tollboden, Tollbugaten 43.
Comfort Hotel Union Brygge, Grønland 68
Drammen Hostel, Strømsø torg 7
First Hotel Ambassadeur, Strømsø torg 7
Globus Hotel, Torgeir Vraas Plass 13, Strømsø 
Høvik Overnatting,  4. Strøm Terasse 9

Alle hotellene har gangavstand til buss- og togstasjon. Det tar ca. 
10 minutter å kjøre buss fra Strømsø torg til SOAs lokaler i Kobber-
vikdalen. Gode buss- og togforbindelser i området, gjør det mulig å 
kombinere kurset med privat overnatting i et stort omland.



Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA)
Kobbervikdalen 69

Ved spørsmål ta kontakt med Bjarne Kjeldsen

Tlf. 23 08 14 33,   E-post: bjarne.kjeldsen@ka.no


