ÖPPNA YH

PERMAKULTUR OCH REGENERATIVT
JORDBRUK – TEORI OCH PRAKTIK, 30 SP
MÅLGRUPP

Målgruppen är personer som är intresserade av att leva mer
självhushållande, att försörja sig genom mångformigt företagande på landsbygden, att skifta fokus till ett mer mångformigt skogsjordbruk, att idka växelbruk där odling, skogsbruk
och djurhållning ingår, eller bara lära sig mer om permakultur
och regenerativt jordbruk.

INNEHÅLL
•
•
•
•
•
•

Introduktion till permakultur och regenerativt jordbruk, 5 sp
Resurser och deras kretslopp, 5 sp
Praktiska tillämpningar av permakultur och regenerativt
jordbruk, 5 sp
Förädling, förvaring och försäljning av råvaror, 5 sp
Mångformigt företagande i lokala livsmedelssystem, 5 sp
Individuellt utvecklingsarbete – egen plan för permakultur
och regenerativt jordbruk, 5 sp

STUDIERNAS UPPBYGGNAD

Studierna genomförs under tiden 1.10.2019–30.4.2021. Kurshelheten förverkligas som flerform genom distansstudier och
möjlighet till nätverkande och dialog finns via närstudietillfällen och grupparbeten. I kurshelheten ingår seminarier och
studiebesök. Studierna motsvarar ungefär 10 arbetstimmar/
vecka. Studerande deltar aktivt i studierna genom att dela relevant information med varandra, bolla idéer och ge feedback
på varandras arbete. Under kursernas gång kommer det att
finnas möjlighet att få feedback och bli coachad av experter.
Inom kurserna finns inga tenter, utan studerande jobbar med
sina egna planer för produktion, företagsamhet, förädling
och praktiska förverkligande av permakultur och regenerativt
jordbruk.

UNDERVISNINGSSPRÅK

Undervisningsspråket är svenska, men studielitteratur och
-material kan vara också på andra språk. Det är möjligt att

göra inlämningsuppgifter och det egna utvecklingsarbetet på
svenska, finska eller engelska.

KURSLITTERATUR OCH UTRUSTNING

Det rekommenderas att alla studerande införskaffar en bok
om Permakultur, t.ex. en av följande:
• Permakultur! Framtiden i din trädgård - Ylva Arvidsson &
Johan Arvidsson
• Permaculture in a Nutshell - Patrick Whitefield
Studerande behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar med mikrofon.

KURSAVGIFT OCH KOSTNADER

Kurserna ordnas inom ramen för Öppna yrkeshögskolan. Kursavgiften är 75 euro för höstterminen och därefter 100 euro per
termin. Studerande bekostar och arrangerar själv eventuell
kurslitteratur, kartor, ritningar och provtagningar samt deltagandet i närstudietillfällen, studiebesök och seminarier.

ANSÖKAN 10.6 – 8.9.2019

Ansökan till kurshelheten görs via webbansökan på cll.novia.fi.
Antagna meddelas per e-post och mottagande av studieplats
bekräftas senast 16.9.2019.

TILLÄGGSINFORMATION
•

novia.fi/permakultur-och-regenerativt-jordbruk

•

Heidi Barman-Geust
heidi.barman-geust@novia.fi
tfn 044 449 8101

novia.fi

