Permakultur lärlingsplats på
Kosters Trädgårdar
Från och med 2016 kan vi på Kosters Trädgårdar med stor glädje erbjuda en
permakulturutbildning i form av lärlingsskap. Lärlingstiden är tre månader och
förläggs under perioden maj-september. Som lärling får du delta på gårdens alla
projekt och får handledning minst tre dagar per vecka. Under ledning av Helena
genomför du din PDC genom att delta på kurstillfällen, utveckla egna projekt, ta del
av föredrag och litteratur och hålla egna workshops.
Du är del av gården och vår verksamhet som utformats enligt permakulturens
principer och får inblick och färdigheter i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odling på friland och i växthus, grönsaker och frukt
trädgårdsmästeri med avsalu av plantor och grönsaker med direkt kundkontakt
höns, får och bin
Kretslopp av vatten, komposter och näringsflöden
förädling
anläggning
småskaligt skogsbruk och vedhantering
ekologiskt byggeri och målning
lokal utveckling och -demokrati
företagsdrift
kooperation

Lärlingsskapet syftar till att ge dig färdigheter för att ta steget vidare att själv starta
en verksamhet. Du som ansöker om lärlingsplats är självständig, lösningsfokuserad,
flexibel, gillar andra människor, uppskattar enkelhet, har nära till skratt, är öppen för
olika människor och idéer, gillar att arbeta fysiskt och inte är rädd för att få jordiga
händer.
Hos oss är det flera som är delaktiga på gården som anställda, som praktikanter från
olika trädgårdsskolor eller som wwoofare. Alla är vi del av ett arbetslag men i
lärlingsskapet får du dessutom del av en kunskapsförmedling och aktivt
handledarskap i den lärande process du befinner dig. Det är också våra lärlingar som
kommer att få mest ansvar och störst utmaningar.

Arbetssysslorna skiljer sig rätt mycket från månad till månad. I början (maj) är det
mycket arbete på friland och i växthusen, i juni skötsel, underhåll och anläggning. I juli
och augusti är huvudfokus; leverans till restaurangen, besöksnäring och daglig skötsel.
I slutet av lärlingsperioden ägnar vi oss mest åt skörd, förädling och jordarbete mm.
Löpande under hela säsongen sköts underhåll av byggnader och stängsel, tas om hand
om djuren och varandra.
Som lärling förväntas du ta del av arbetet fem dagar/vecka varav tre är handledda, två
dagar arbete på egen hand eller tillsammans med andra och eventuellt leder du själv
ett litet arbetslag. På den lediga tiden finns möjlighet att läsa (ett bra utbud av
litteratur och tidskrifter finns på gården).
En typisk arbetsdag:
• 7.30 Ta hand om djur, vattning och leveranser mm
• 9.00 Frukost och samling för genomgång av dag/vecka (måndagar)
• 10.00 - 13.00 Arbete i pågående projekt
• 13.00 Lunch
• 14.00 Fortsatt arbete
• 17.00 Avslut, genomgång och summering av dagen.
• Därefter fri tid och middag.
•
Koster är en fantastisk plats att vara på. Det finns fina vandringsleder, härliga hav för
simning och paddling. Det finns ett naturum och vi befinner oss mitt i en marin
nationalpark.

Vi erbjuder enkelt boende, frukost och lunch med all personal i vår restaurang.
Middag ordnas på egen hand med råvaror från platsen.
Vi tar inte emot hundar, det finns redan en på gården och många andra som kommer
med gäster.
Praktisk information:
Lärlingsperiod 1 maj - 30 sept. minimum 12 veckor.
Antal: max 3 personer
Kostnader: För lärlingsskapet 800:-/vecka och då ingår kostnad för PDC (4000:-).
Logi får du gratis.
Kost: Högklassig ekologisk mat från restaurangen 550:-/vecka (för frukost, lunch och
fika). Vill du även äta enkel middag kostar det 175:-/vecka extra.
Logi: Boendet är enkelt i delade rum, torrdass och utekök.
Ansökan: Anmäl ditt intresse genom att skicka en förfrågan till Helena på
helena@kosterstradgardar.se. Då kommer du att få ett brev med olika frågor att
svara på. Senast ansökan om lärlingsplats sker 30 mars.
Välkommen att bli en del av vår verksamhet under 2016!
/Helena
helena@kosterstradgardar.se; tel. 070 2563401.

