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I utgangspunktet hendvender boka seg til elever som tar opplæring i Vg2 anleggsgartner - og
idrettsanleggsfag i videregående skole og de som er lærlinger eller praksiskandidater og skal ta fagprøven i
Vg3 driftsoperatør for idrettsanleggsfaget.
Boka har fokus på den grunnleggende fagteorien, den som driftsoperatøren for idrettsanlegg skal kunne. Ut
fra utviklingen i faget og behovet for oppdatert fagkunnskap er det gode grunner for å se dette verket som
en godt egnet oppslagsbok for driftsansvarlige i kommuner, foreninger og idrettslag landet rundt.
Læreboka er også et viktig supplement til brevkurset for de som velger å ta et fagbrev etter mange års
praksis på idrettsanlegg, såkalte praksiskandidater.
Boka inngår i en serie bøker for Vg2 Anleggsgartner og idretsanleggsfag, de andre bøkene er:
- Anleggsteknikk for anleggsgartnere
- Økonomi og ledelse i natur- og miljøfag
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Denne boka handler om økonomi, miljø og entreprenørskap. Idet du gjør deg godt kjent med faget ditt, får
du her grunnleggende økonomiforståelse og innblikk i teorien bak prosjektgjennomføring, ledelse og
etablering av egen bedrift. Boka er basert på erfaringer og eksempler fra service- og produksjonsbedrifters
hverdag med hovedvekt på grønn sektor og landbruk. Slik vil boka gjøre deg godt rustet til å forstå
mekanismene som kreves om du skulle ha lyst til å prøve deg med oppstart av eget selskap. Men også
som ansatt får du en innføring i hva som kan møte deg.Ved siden av anleggsgartnerfaget henvender boka
seg til dem som utdanner seg til agronom, gartnere, skogoperatører og driftsoperatører for idrettsanlegg.
Den inngår i en serie for Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag som også består av boka Idrettsanleggdrift og vedlikehold
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Denne læreboka henvender seg til elever som skal gjennomføre opplæringen innenfor Vg2 Anleggsgartnerog idrettsanleggsfag i videregående skole, og de som er lærlinger eller praksiskandidater og skal ta
fagprøven innenfor Vg3 Anleggsgartnerfaget. Den er utvilsomt også en godt egnet fagbok for
anleggsgartnerfirmaer og kommunenes egne avdelinger med ansvar for bygging og vedlikehold av ulike
typer anlegg landet rundt.
I denne boka kan anleggsgartneren finne støtte til de fleste arbeidsoppgaver som knytter seg til fagets grå
del. Her forklares det siste nye innen GPS og datateknologi, men også spesielle anleggstyper for å møte
dagens klimautfordringer, som lokal overvannsdisponering, såkalte LOD-tiltak.

Her er også grunnleggende stoff om opparbeiding av anlegg for barn og unge, universell utforming, lovverk,
historikk og organisasjonene innen faget. Boka inngår i en serie bøker for Vg2 Anleggsgartner- og
idrettsanleggsfag, de andre bøkene er: Idrettsanlegg – drift og vedlikehold Økonomi og ledelse i natur- og
miljøfag.
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