PRAKTIK I FURESØ KOMMUNE – TEAM PARK OG NATUR
Har du lyst til at komme i praktik i et dynamisk Park og Natur team hvor to dage ikke er ens, og hvor du
får mulighed for at arbejde med det du brænder mest for? Så er vi helt sikkert et sted for dig.
Vi vil gerne have en sling- eller uling-studerende i praktik, da vi ved hvor givtigt det er for den studerende at
være i praktik. Den erfaring har vi (2 skov- og landskabsingeniører) gjort os i vores studietid, og nu vil vi
gerne give vores bidrag til at skabe en god praktikplads.
Vi arbejder tæt sammen med vores biologer og driftsafdeling. Du kan derfor få god mulighed for både at
lære administration, planlægning og drift at kende her hos os.
Hvad arbejder vi med?
Vi arbejder med en lang række opgaver i parkteamet som især drejer sig om forvaltning af vores skov- og
naturområder, tilsyn med risikotræer, udarbejdelse af plejeplaner, planlægning og realisering af rekreative
stier inkl. lodsejerdialog, plantning af bytræer, mindre udviklingsprojekter, nye LAR-løsninger, masser af
borgerinddragelse samt behandling af et hav borgerhenvendelser vedrørende vores grønne områder.
Fokus i 2021 har i høj grad været på biodiversitet og klimatilpasning, og det vil helt sikkert fortsætte i 2022
og årene frem. I Furesø Kommune har vi i over 10 år arbejdet med en bynær drift med fokus på
biodiversitet, men med det seneste års opmærksomhed fra borgerne, er der sat mere fokus på også at
formidle kommunens indsats. Bl.a. igennem siden http://vild.furesoe.dk.
Parkteamet har sammen med kommunens egen Driftsgård altid fokus på at skabe gode betingelser for
vores træer, både de blivende og de nyplantede. Vi arbejder meget med vækstmediet og forsøget at
samtænke regnvandshåndtering med træplantninger der hvor det er muligt.
Drift og natur
Har du interesse for drift, kan vi sagtens tilbyde at du bliver engageret i mere eller mindre grad på vores
driftsgård. Det samme gælder hvis du gerne vil blive klogere på myndighedsbehandlingen af f.eks. §3
områder. Her har du mulighed for at følge vores biologer i naturteamet.

Her skal en fremtidig fraxinus stå.
Det er et regnbed og er fyldt op
med pimpsten.

Vurdering af træer sammen med
borgere

I Furesø Kommune har vi fokus på
biodiversitet. Vi arbejder bl.a. på at omlægge
flere dyrkningsarealer til natur, og på at få
mere natur ind i byen.

Borgerinddragelse. Her med lokale
borgere og naturinteresse-organisationer
om et nyt træplantningsprojekt.

Fældning af kommunalt risikotræ.
Træet blev opdaget af en ulingstuderende. Bøgetræet blev fældet
pga. kæmpeporesvamp.

Plantning af stauder og krydderurter foran
kommunens kantine. Planteplanerne laves
altid sammen med driftspersonalet.

GIS
Vi sidder tæt sammen med kommunens GIS medarbejder, og vi er flere som dagligt anvender Qgis. Vi ser
det derfor som en klar fordel for jer, da I kan bringe jeres kendskab til Qgis i spil, da stort set alle vores
opgaver indeholder arbejde med GIS.
Hvordan arbejder vi?
Alt i alt afspejler vores arbejdsmetode måden vi sidder på. Vi har ikke faste pladser, men sidder i samme
område med alle kollegaerne i center for By og Miljø. Team Park og Natur er en del af Natur og
miljøafdelingen og vi sidder i vores egen zone. Lige ved siden af os sidder folkene fra vej og trafik, og ikke
langt derfra finder man alle vores plan- og byggefolk. Dette giver en stor synergi kollegaerne i mellem, og
man får hurtigt et godt kendskab til hvad kollegaerne laver. Man skal dog lige vende sig til, at bordet skal
ryddes hver dag, for måske du skal sidde et andet sted i morgen 
Din dagligdag hos os?
Som praktikant hos os vil du falde ind i afdelingen på lige fod med de andre kollegaer. Du vil fungere som
en assistent for os i parkteamet, men samtidig vil du også få dine egne opgaver, som du selv skal styre.
Selvfølgelig vil vi være der til at hjælpe, og vi vil have en løbende sparring med dig.
Hvad forventer vi af dig?
Du skal være initiativrig, engageret, videbegærlig og ikke bange for at byde ind med dine idéer. Her er vi
meget handlingsorienterede, og til tider går det stærkt. Så du skal trives i et miljø, hvor man skal være med
på beatet. Der er dog altid tid til en kop kaffe og en sludder når der er behov for det.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Parkteamet,
Rasmus Lindhede og Benedicte Isabella Dyekjær
Praktisk info om arbejdsstedet:
Furesø Kommune fik i 2017 opført et nyt rådhus. Rådhuset er beliggende på Stiager 2 i Værløse,
Driftsgården ligger i gå-afstand fra rådhuset.
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