
Dagarna bjuder på gemensamt arbete,  diskussioner och föreläsningar.  

Al lt  för att vi  al la ska kunna ta nytta av varandras erfarenheter av studier  

inom den gröna näringen. 

När:  Måndagen den 28 okt kl .  13 :00 ti l l  t isdag 29 okt kl .  13 :00

Plats:  Hvi lan Utbildning,  Kabbarpsvägen 126,  232 52 Åkarp

Pris:  200 kr exkl .  moms

 I  priset inkluderas eftermiddagsf ika och kvällsmiddag den 28 oktober samt   

 förmiddagsf ika och lunch den 29 oktober

TRANSPORT TILL HVILAN
Hvilan erbjuder möjl ighet att bl i  hämtad på Malmö C med buss för  

transport t i l l  skolan enligt t iderna nedan: 

28 oktober  12 :30  Malmö C – Hvilan  18:15  Hvi lan – Malmö C

29 oktober  07:30  Malmö C – Hvilan 13 :00  Hvi lan – Malmö C

BOENDE
På Hvilan har vi  möjl ighet att erbjuda boende på vårt internat .  

Vi  har fem rum att t i l lgå – först t i l l  kvarn.

Kontakta info@hvilanutbildning.se för bokning av boende på vårt internat .

Alternativt boende
Vi kan rekommendera Comfort Hotel  i  Malmö. Du ansvarar själv för  

bokning av boende.

Vi ser f ram emot en trevl ig dag i  Kabbarp och hoppas att se dig där!

Med vänlig hälsning,
Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning hälsar dig som huvudman, 
skolledare/rektor och lärare för vuxen- och 
gymnasieutbildningar inom trädgård hjärtligt 
välkommen på ”vecka 44-träff ” i  Kabbarp!

WWW.HVILANUTBILDNING.SE DEL 1  – SAVE THE DATE

I  SAMARBETE MED LRF TRÄDGÅRD OCH 
TRÄDGÅRDSANLÄGGARNA

Save the date



Save the date

MÅNDAG 28 OKTOBER

12 :30  Transport med Hvilanbuss f rån Malmö C – Hvilan

13 :00  Systematisk arbetsmil jöarbete  

14 :30  Eftermiddagsf ika

15 :00  Utlandspraktik

15 :30  Certif ieringar

16:00  Genomgång av respektive verksamhet

17:00  Middag i  skolans restaurang

18:15  Transport med Hvilanbuss f rån Hvilan – Malmö C

TISDAG 29 OKTOBER

07:30 Transport med Hvilanbuss f rån Malmö C – Hvilan

08:00  Hållbarhet – FN:s kl imatmål

10:00  Förmiddagsf ika

10:30  Val idering + Utbildning = Hand i  Hand

11 :30  Avslutning och förslag på punkter inför nästa träff  v.44 2020

12 :00  Lunch och hemfärd

13 :00  Transport med Hvilanbuss f rån Hvilan – Malmö C 

WWW.HVILANUTBILDNING.SE DEL 2 – PROGRAM

Planerat program
Programmets innehåll  bygger på gemensamt arbete och diskussioner samt 

mindre föreläsningar där målet är att ”dra nytta av” varandras erfarenheter.

I  SAMARBETE MED LRF TRÄDGÅRD OCH 
TRÄDGÅRDSANLÄGGARNA


