Behörighetsutbildning park, golf, grönytor, 2014

Grundutbildning,
27, 28 februari , 3 och 4 mars 2014
Fortbildningskurs, 6 mars 2014
Kurserna vänder sig till dig som yrkesmässigt
använder växtskyddsmedel inom områdena
park, golf och grönytor

Kursplats:

Folkhögskolan, Vara

Behörighetsutbildning, park, golf, grönytor, 2014
Grundutbildning, utbudskod 19905

För att få använda preparat som hör till klass 1L och 2L krävs att man är 18 år och har genomgått
en grundkurs samt fått ett godkänt skrivningsresultat. Det finns inga krav på förkunskaper.
Grundkursen tar upp aktuell lagstiftning, miljö- och hälsoriskerna vid användnigen av kemiska
växtskyddsmedel och spridningsteknik. En dag ägnas åt praktiska moment i arbetet med
växtskyddsmedel. Efter godkänt skrivningsresultat så har Du ett kunskapsbevis/tillstånd att
använda växtskyddsmedel klass 2L och 1L (ej betningsmedel).
Plats:

Folkhögskolan, Vara

Tid:

9.00 - ca: 16.00

Datum: 27, 28 februari, 3 och 4 mars 2014
Kostnad: Kursavgift inkl. kaffe, lunch och kursmaterial, 4.000 kronor exkl. moms.
Anmälan: Senast 31 januari 2014

Fortbildningskurs, utbudskod 20198

Vart femte år måste behörigheten förnyas med en fortbildningskurs på en dag. Den här säsongens
fortbildningskurser vänder sig i första hand till dig som har en behörighet som går ut 2014-05-31.
Har du en behörighet som är giltig till 2015-05-31 kan du gå kursen ett år ”för tidigt” utan att
förlora något i tid. Oavsett vilken kurssäsong du väljer så gäller din behörighet i ytterligare 5 år.
Kursdagen avslutas med skriftligt prov.
Plats:

Folkhögskolan, Vara

Tid:

9.00 - ca: 16.30

Kostnad: Kursavgift inkl. kaffe, lunch och kursmaterial, 1.500 kronor, exkl. moms.
Anmälan: Senast 18 december 2013

Anmälan:

Du anmäler dig på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/vastragotaland välj verksamhetsområde
Lantbruk/Landsbygd, klicka vidare in på kurskalendern och sök efter utbudskoden för respektive
kurs.

Övrigt:

Vi skickar en faktura på kursavgiften efter kursen. Om t ex din arbetsgivare eller ett företag ska
betala kursavgiften så var vänlig och ta med organisationsnummer och ev. referens till kursen.

Frågor:

Om du har frågor – ring oss gärna
Emelie Svensson, 010-22 452 24
Ing-Marie Berggren, 010-22 452 28

Välkommen med din anmälan till årets kurser!

