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Intyg för TCYK Yrkesbevis – Väg 1 
 
Förnamn  
Efternamn  
Personnummer  

 
Utbildningsanordnaren fyller i detta intyg för deltagaren efter genomförd utbildning.  
Godkänd TCYK yrkesbedömare bekräftar kunskaper och färdigheter i enlighet med TCYK:s 
kunskapskrav för de yrkesbevis som kryssats för i tabellen nedan 
 

Yrkesbevis 2    Ritningsläsning avvägning och utsättning  
Yrkesbevis 3    Schakt fyllning och dränering  
Yrkesbevis 4    Markbeläggningar av betong, tegel och asfalt  
Yrkesbevis 5    Trappor och murar  
Yrkesbevis 6    Naturstensarbeten  
Yrkesbevis 6.1   Naturstensarbeten 1  
Yrkesbevis 6.2   Naturstensarbeten 2  
Yrkesbevis 6.3   Naturstensarbeten 3  
Yrkesbevis 7    Gräsanläggning  
Yrkesbevis 8    Växtkännedom  
Yrkesbevis 8.1   Växtkännedom 1  
Yrkesbevis 8.2   Växtkännedom 2  
Yrkesbevis 8.3   Växtkännedom 3  
Yrkesbevis 9     Beskärning och trädvård  
Yrkesbevis 10   Lekredskap och träarbeten  
Yrkesbevis 11   Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare  
Yrkesbevis 12   Vår uppgift som krematorietekniker  
Yrkesbevis 13   Plantskolist  
Yrkesbevis 13.1  Växtkunskap 1 växtfysiologi 1 mark och växtsubstrat  
Yrkesbevis 13.2  Växtkunskap 2 växtfysiologi 2 växtnäring  
Yrkesbevis 13.3  Växtkunskap 3 förökning och plantskoleteknik  
Yrkesbevis 13.4  Växtkunskap 4 produktion av plantskoleväxter  
Yrkesbevis 13.5  Växtkunskap 5 växtskydd 1 och ekonomi 1  
Yrkesbevis 13.6  Växtkunskap 6 växtskydd 2 ekonomi 2 och växtnäring  

 
Bekräftar kunskaper och färdigheter för aktuell person 
TCYK yrkesbedömare signerar de yrkesbevis som man godkänt ovan 
 

YB 
nr 

Namn på yrkesbedömare   Signatur 
yrkesbedömare 

Datum 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
Dokumentation på kunskaper och färdigheter  
Bifoga betyg från formell utbildning som motsvarar TCYK:s kunskapskrav för de aktuella 
yrkesbevisen. Betygen bifogas tillsammans med detta intyg då deltagaren beställer sina yrkesbevis.  

http://www.yrkesbevis.com/
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Beställa yrkesbevis 
 
Person som har fått detta intyg ansvarar själv för att ta fram ett arbetsgivarintyg som styrker 
praktikkravet 2400 timmar. 
 
Personen ansvarar också själv för att gå in och beställa de yrkesbevis man önskar via butiken på 
TCYK:s hemsida www.yrkesbevis.com 
 
För att kunna beställa yrkesbevis ska man vara registrerad som kund i TCYK:s butik.  

• Om kursdeltagarens arbetsgivare ska betala för yrkesbeviset är det denne som ska registrera 
sig som kund och göra beställningarna. 

• Om kursdeltagaren själv ska betala för sitt yrkesbevis kan man registrera sig som kund på sitt 
namn och personnummer i stället för företagsnamn och organisationsnummer. 

 
Vid beställning ska detta intyg, betyg och arbetsgivarintyg bifogas.  
 
 
OBS! Information om yrkesbevis 1 
Yrkesbevis 1 kan bara erhållas enligt väg 3 på TCYK:s hemsida 
Kompetensintyg med samtliga obligatoriska moduler utfärdat från OCN systemet biläggs då ansökan 
om att beställa yrkesbevis. Inga krav på arbetsgivarintyg med denna metod. 
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