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VÄLKOMMEN TILL

Naturbruksprogrammet



Skogsbruk, djurvård, lantbruk, trädgård, naturturism eller 
hästhållning – oavsett vilken inriktning på naturbruks- 
programmet du har valt så har du nu tre spännande år 
framför dig. På våra skolor Uddetorp, Sötåsen, Svenljunga 
och Axevalla Hästcentrum får du tillbringa din gymnasie-
tid i naturnära miljöer där fokus ligger på att blanda teori  
och praktik och ha roligt tillsammans. Som naturbruks- 
elev har du alltid nära till natur, ny teknik, fritidsaktiviteter och 
klasskompisar.

I det här häftet hittar du allt du behöver veta inför att börja 
på gymnasiet. Vad ska du packa med dig till internatet? Vad  
händer under första skoldagen? Och vad behöver du tänka 
på inför skolstart?

VÄLKOMMEN TILL OSS!

GÖTEBORG BORÅS

SKÖVDE

TROLLHÄTTAN

Spara det 

här häftet!



FÖRE SKOLSTARTEN
ÄN ÄR DET FORTFARANDE ett långt, härligt sommarlov kvar 
innan det är dags att börja skolan igen. Men redan nu 
behöver du förbereda några saker för att din skolstart ska 
bli bra. Du behöver svara på ditt antagningsbesked, fylla 
i dina uppgifter digitalt via QR-koden i följebrevet, fylla 
i blanketterna till elevhälsan och ansöka om busskort 
eller inackorderingstillägg från din hemkommun. Gör det 
redan nu, så kan du koppla av och njuta av sommaren 
ända fram till skolstarten!

Det är lätt att ha många frågor och funderingar inför att 
börja på en ny skola och kanske flytta långt hemifrån. 
Därför har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna på 
vår webbplats www.vgregion.se/naturbruk.

CHECKLISTA INFÖR SKOLSTART

	Svara på antagningsbeskedets svarskort.

	Fyll i elevhälsoblanketten och skicka in.

	Scanna QR-koden på följebrevet och  
 fyll i dina uppgifter digitalt.

	Ansök om inackorderingstillägg eller   
 busskort från din hemkommun.



Vi arbetar tillsammans  
med näringen och forskare

DU BÖRJAR SKOLAN 10 augusti med upprop och intro-
duktion. Då vill vi gärna att både du och minst en 
vårdnadshavare är med. Ska du bo på internat tar du 
med dig det du behöver för att flytta in. Exakta tider 
för dagen hittar du på www.vgregion.se/naturbruk.

Under dagen får ni en introduktion till hur den första 
tiden på skolan kommer se ut och även all praktisk 
information som är bra att ha koll på. Inför första 
skolveckan finns ett program med aktiviteter där du 
får lära känna både din nya skola och din nya klass.

FÖRSTA SKOLDAGEN
TA MED TILL FÖRSTA SKOLDAGEN

	Penna, sudd och anteckningsblock.

 Kläder och skor för inne- och  
 utomhusaktiviteter.

	Hänglås till bok- och klädskåp.

Skolan  

börjar  

10 augusti



NÄR JAG SKULLE BÖRJA GYMNASIET så var jag väldigt 
nervös, men samtidigt taggad – jag skulle få börja 
på ett gymnasium där jag skulle få hålla på med de 
jag älskade mest av allt. Det jag var nervös för var att 
jag skulle börja på en skola där jag inte kände någon 
sedan innan.

De första dagarna på gymnasiet så tror jag alla i 
min klass var lite nervösa, allt var ju nytt. En helt ny 
skola, nya klasskompisar och nya lärare. De första 
dagarna så hade vi mycket “lära känna-övningar” 
med både elever och lärare. Det gjorde att klassen 
fick ett starkare band och man lärde känna varandra 
mycket bättre. Det var väldigt roligt att hamna i en 

klass där alla var intresserade av naturbruk. Vi hade 
så mycket gemensamt! 

Det absolut bästa med Naturbruksgymnasiet var att 
jag fick läsa ämnen som jag tyckte var intressanta, 
samt att vi fick ha mycket praktisk undervisning. 
Det gjorde att det blev så mycket roligare att vara i 
skolan. Jag längtade till och med tillbaka till skolan 
på helger och lov. Jag har haft en väldigt bra gym-
nasietid där jag har fått träffa vänner för livet och 
har lärt mig så otroligt mycket. Jag är väldigt glad att 
jag tog steget att välja min dröm. 

Linn Claesson, naturbrukselev 2018-2021

ATT BÖRJA GYMNASIET

Jag längtade till och med tillbaka 
till skolan på helger och lov



...på våra skolor pågår just nu flera olika utvecklingsprojekt – allt från att testa ny teknik till 
att optimera energianvändning eller prova att odla nya typer av grödor. 

...hos oss kan du öva på att köra traktor, skogsmaskin och skördetröska oavsett vilket 
väder det är ute. Förutom de vanliga maskinerna körtränar vi nämligen även i toppmoderna 
simulatorer.

...korna på Naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp producerar tillsammans 3500 
liter mjölk varje dag, vilket blir ungefär 14 000 glas. 

...på vår naturbruksskola i Svenljunga är eleverna delaktiga i drivandet av våra vilthägn 
och förvaltningen av vildsvin, dov- och kronvilt. Utbildning i viltvård, tillvaratagning och vilt-
undersökning ger en fantastisk råvara i skolköket.

...på Axevalla Hästcentrum finns tre av världens mest avancerade hästsimulatorer. 
Med dem kan du träna både hoppning, dressyr och travsport eller finslipa din sits och teknik. 

VISSTE DU ATT... 

Våra kor producerar ca 14000 
glas mjölk varje dag!



DET HÄR BEHÖVER DU PACKA MED DIG TILL 
FÖRSTA VECKAN:

 Täcke och kudde

 Sängkläder

 Handdukar

 Hygienartiklar

 Kläder för inne- och utomhusaktiviteter

DU SOM HAR LÅNGT att åka till skolan kan välja att bo 
på våra internat under veckodagarna. När du bor 
på skolan tillbringar du även din fritid där, vilket gör 
att din skoltid blir helt unik. Många träffar sina bäs-
ta vänner och skapar minnen för livet under inter-
nattiden. Våra elever brukar säga att internatet blir 
som en andra familj.

Vår engagerade personal finns tillgänglig dygnet runt. 
Internatpersonalen ser till att allt fungerar som det 
ska och bidrar till att du har en aktiv och rolig fritid. 

AKTIV FRITID
Du som bor på internat har alla möjligheter till en 
aktiv och rolig fritid. Spela fotboll, träna på sko-
lans gym, spela sällskapsspel eller utnyttja skolans 
simulatorcenter. Internatpersonalen ordnar ibland 
aktiviteter utanför skolan som resor till simhallen, 
bowling eller annat som finns i närheten. 

Rummen är möblerade med säng, skrivbord och 
garderob och du har även möjlighet att sätta en viss 
personlig prägel på ditt rum. 

ANSÖKAN, BETALNING OCH TRIVSELREGLER
Du ansöker om en plats på internat genom det 

digitala formulär som du kommer till via QR-koden 
i följebrevet. När du sedan blivit antagen till utbild-
ningen reserveras en plats för dig på skolans inter-
nat om du önskat boende. Vi garanterar plats på 
internatet för elever med lång restid.

Det finns rum där djur är tillåtna på vissa av våra 
internat. När du skickar in din boendeansökan kan 
du önska att få bo i ett sådant rum. Djuret kan dock 
inte följa med de första veckorna vid skolstart.

Kostnaden för internatboende faktureras i efter-
hand och skickas till vårdnadshavare. Kostnaden 
för att bo på internat är olika beroende på om du 
bor i eget rum eller delar rum. På vår webbplats 
www.vgregion.se/naturbruk hittar du en lista 
med priser för de olika typerna av rum. 

Om du är sjuk eller frånvarande, till exempel vid APL 
(Arbetsplatsförlagt Lärande), under mer än en vecka 
görs avdrag för matkostnaden. Det gäller dock inte 
vid lov eller långhelger. 

Vi erbjuder IFS – internat med förstärkt boendestöd. 
Mer information om IFS och de regler som gäller för  
internatet hittar du på www.vgregion.se/naturbruk.

ATT BO PÅ INTERNAT

Har du fler frågor och funderingar kring internatboende? På vår webbplats www.vgregion.se/naturbruk har 
vi samlat de vanligaste frågorna. Det går också bra att ringa till vårt växelnummer 010-455 08 30.



DET LÄSKIGASTE JAG någonsin gjort var när jag skulle 
flytta in på internat som 16-åring. Jag skulle sova 
borta från min familj, ha mindre tid för mina vänner 
från min hemstad och lära känna nya människor. 
Men det var något av det bästa jag har gjort! 

När antagningsbeskedet kom fick jag först panik 
över allt det där jag var rädd för, men sommaren 
gick och dagen kom då det var dags att åka till  
Naturbruksskolan Sötåsen för första gången som 
elev. Hela bagaget var fyllt med inflyttningsgrejer 
till mitt nya rum på skolan, eftersom jag redan nu 
skulle sova min första natt där.  

När vi kom fram var det först upprop och att träffa 
klassen som gällde. Efteråt fick vi se våra rum på 
internatet och fick reda på om man skulle dela det 
med någon eller inte. Jag hade önskat att få ett 
eget rum och det fick jag!  

Klassen blev snabbt sammansvetsad och vi umgicks 
även efter skolan. Det är det som är så speciellt med 
internat – man umgås hela dagarna med personer 
som har samma intresse som en själv. Man får vän-
ner för livet och man glömmer snart bort allt det 
där läskiga som snurrade runt i huvudet. Utöver nya 
vänner blir man även erfarenheter rikare, man växer 
som person och får lära sig att ta hand om sig själv 
även om man får mycket stöttning av fritidsperso-
nal. De hjälper till med läxor, måltider och mycket 
annat. Jag brukar säga att det är en smygstart till 
att flytta hemifrån.  

Valet att bo på internat är det bästa jag har gjort 
för att lära mig att sätta mig själv först, ta hand om 
mig själv och för alla fina vänskapsrelationer man 
fick. De är något alldeles extra. 

Elsa Jonzon, naturbrukselev 2018–2021 

ATT FLYTTA TILL INTERNAT

Man umgås hela dagarna  
med personer som har  
samma intresse som du



VISSTE DU ATT en stor del av maten som serveras på våra skol-
restauranger kommer direkt från våra egna gårdar? Köks-
teamet berättar hur: 

På våra skolrestauranger välkomnas du redan tidigt på 
morgonen då frukostbuffén serveras. Vi serverar en god 
och näringsriktig lunch där du kan välja på flera alternativ 
varje dag tillsammans med en färgsprakande, säsongsan-
passad salladsbuffé. Efter skolans slut serveras middag och 
ett senare kvällsmål.

Våra duktiga kockar månar om att du ska serveras gedi-
gen, vällagad mat som producerats med minsta möjliga 
klimatpåverkan. En del av våra råvaror kommer från våra 
egna gårdar och anläggningar. Vi samarbetar också mel-
lan skolornas restauranger för att alla köken ska få ta del 
av det som produceras på respektive skola. På Sötåsen od-
las potatis och diverse grönsaker och rotfrukter som alla 
skolrestaurangerna får ett smakprov av. Där serveras ofta 
eget gris-, lamm- eller nötkött. Även på Uddetorp serve-
ras det ofta nötkött, lammkött och grönsaker från skolans 
produktion och på Svenljunga kan du till lunch få smaka 
viltkött från det egna hägnet.

Vi lägger stor vikt vid att måltiderna ska vara hälsosamma 
och näringsriktiga. För oss i köken är det därför viktigt att 
kunna erbjuda dig som elev så mycket ekologiska livsmedel 
som möjligt. Vi månar om klimat och miljö, samtidigt som 
vi vill ge våra studerande de allra bästa förutsättningarna 
för hållbara matvanor och måluppfyllelse i skolan. 

Följ doften av nybakt bröd eller nylagad mat så hittar du 

till oss!

Varma hälsningar från köksteamet

HÄLSNING FRÅN KÖKET

En stor del av våra råvaror 
kommer från våra egna gårdar 
och anläggningar.



PÅ VÅRA SKOLOR ska alla känna sig välkomna oavsett 
vem man är eller vart man kommer ifrån.

Hos oss råder nolltolerans mot mobbning, främlings-
fientlighet, diskriminering, trakasserier och annan krän-
kande behandling. På samtliga skolor finns ett elev-
hälsoteam och en trygghetsgrupp som bland annat 
arbetar utifrån en likabehandlingsplan. 

I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator och 
specialpedagog. Skolorna har också tillgång till 
skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsoteamet och 

trygghetsgruppen (som består av både ledning och 
personal från olika yrkeskategorier) arbetar före-
byggande och hälsofrämjande mot alla typer av 
kränkande behandling. De agerar vid minsta miss-
tanke om kränkande behandling och ser till att 
både personal och elever vet vilken värdegrund 
som gäller på skolan. Allt för att du ska känna dig 
trygg.

På vår webbplats www.vgregion.se/naturbruk kan 
du läsa både vår likabehandlingsplan och vår värde-
grund i sin helhet. 

HÄR ÄR ALLA LIKA VÄRDA

VISSTE DU ATT VI ERBJUDER FLERA 

OLIKA VERKTYG FÖR LÄSNING?

LEGIMUS
För dig som tycker att det är svårt 
att läsa finns Legimus. Du kan se 
texten på din skärm samtidigt 
som du lyssnar.

Vill du testa Legimus eller har du 
kanske haft det förut men glömt 
bort ditt inlogg? Prata med din 
mentor när du börjar på skolan så 
är du snart igång med läsningen!

INLÄSNINGSTJÄNST
Alla våra elever får ett konto hos Inläsningstjänst. 
Här kan du lyssna på det mesta av din kurslitteratur!

Dina lärare kommer att berätta för dig hur du kommer 
igång.

CD-ORD
CD-ORD är ett verktyg som kan läsa upp 
all text som skärmen visar, oavsett om du 
surfar på nätet eller läser ett Word-do-
kument. CD-ORD hjälper dig också att 
skriva bättre texter med färre fel efter-
som du kan få ordförslag medan du skri-
ver. Bra va?

Dina lärare kommer att visa dig hur CD-
ORD fungerar!



Är jag försäkrad under skoltiden? Hur gör jag om 
jag behöver sjukanmäla mig? Det är lätt att ha 
många frågor inför skolstarten. Vi försöker besvara 
de vanligaste!

Hur får jag studiebidrag?
• Om du är svensk medborgare behöver du inte 

ansöka om studiebidrag. Det fungerar likadant 
som barnbidraget men kallas istället studiebidrag 
från att du har fyllt 16 år och studerar på heltid. 
Skolan anmäler till CSN att du studerar och din 
första utbetalning kommer i september. Bidraget 
är 1250 kronor.

• Extra tillägg kan betalas ut till familjer med en 
inkomst som är lägre än 125 000 kronor före 

skatt under ett läsår. Bidraget måste du ansöka 
om själv hos CSN.

• Om du avbryter skoldagen, till exempel på grund 
av sjukdom, ska din vårdnadshavare anmäla det 
till skolan. Skolan har skyldighet att rapportera 
all frånvaro till CSN efter dialog med elev och, för 
omyndig elev, även vårdnadshavare. 

• Mer information om studiebidrag hittar du på 
www.csn.se.

Rök- och drogfri skola
Inom skolans områden är det rökfritt för alla och vård-
nadshavare till omyndig elev som påträffas röka på 
skolområdet kontaktas av skolan enligt 6 kap.  2 § Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

PRAKTISKA DETALJER INFÖR SKOLSTARTEN

Ledighet
För att du ska lyckas i dina studier och nå kursmålen,  
är det viktigt att du deltar i undervisningen. Semester- 
resor och körkortsundervisning ska till exempel för-
läggas till lovveckorna. Om du har frågor kring ledig-
het, kan du vända dig till din mentor.

Sjukanmälan
Sjukanmälan ska göras av din vårdnadshavare fram 
till dess att du fyllt 18 år, även när du bor på inter-
natet. Anmälan om frånvaro görs före kl. 08.00 på 
Skola24 varje sjukdag, vårdnadshavare kommer få 
inloggning och telefonnummer till detta. När du har 
APL behöver du även sjukanmäla dig till APL-platsen. 
Vid längre sjukdom krävs sjukintyg. Sjukanmälan görs 
varje dag om det inte redan första dagen står klart 

hur länge sjukskrivningen varar. Du som bor på in-
ternatet ska lämna skolan och åka hem vid sjukdom. 

Försäkringar
Du är försäkrad dygnet runt på Försäkringsbolaget  
Protector. Skadeanmälan kan ske via företagets  
hemsida: www.protectorforsakring.se eller e-post:         
skador@protectorforsakring.se. 

Klagomål
Det är mycket viktigt för oss att få veta om det 
finns brister i verksamheten eller om du är missnöjd 
med något. Därför har vi rutiner för hur klagomål 
anmäls, utreds och åtgärdas. Du hittar information 
om hur du anmäler ett klagomål på vår webbplats.  
www.vgregion.se/naturbruk



Vanliga frågor och svar Hur gör jag om jag vill 
bo på internat?

Är du intresserad av en internatplats 
scannar du QR-koden på följebrevet 

och anger det när du fyller i dina upp-
gifter digitalt. Vår ambition är att alla 

som önskar bo på internat  
ska få en plats.

Hur mycket kläder  
ska jag ha med mig?
Ta både med ombyten  
och oömma kläder till  
vistelse ute och inne.

Får jag någon skoldator?
Ja, alla elever får en dator att  

använda till skolarbeten. 

Hur ansöker jag om  
busskort för dagliga resor?

Du ansöker om busskort hos din 
hemkommun, oftast går det att 
göra på kommunens webbplats.

Får jag busskort när jag har  
inackorderingstillägg?

Nej, man får antingen busskort  
eller inackorderingstillägg.

Hur mycket får jag i  
inackorderingstillägg?

Det varierar beroende på vilken  
kommun du tillhör. Information brukar  
finnas på hemkommunens webbplats.

Får jag som förälder vara 
med på uppropet?

Ja, vi ser gärna att förälder/vård-
nadshavare är med under infor-
mationen på första skoldagen.

Får jag ha  
med mig husdjur?

Det finns rum där djur är tillåtna på vissa 
av våra internat. När du skickar in din  

boendeansökan kan du önska att få bo 
i ett sådant rum. Djuret kan dock inte 

följa med de första veckorna  
vid skolstart.

Har du fler frågor? 
På vår webbplats www.vgregion.se/naturbruk 
har vi samlat alla de vanligaste frågorna. Hittar 

du inte svaret där kan du alltid ringa 
vårt växelnummer: 010-455 08 30.

När väljer jag min yrkesutgång?
Valet görs innan jul i årskurs ett. 




