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Naturbruksskolorna i Västra Götalandsregionens katalog trycks på FSC®-märkt papper från ett ansvarsfullt skogsbruk
Produktion Naturbruksförvaltningen Grafisk form Lena Akilles Text Sofie Bertilsson Foto Richard Cederfjärd,
Maria Kvarnmarker. Vi reserverar oss för ändringar. Uppdaterad information finns alltid på naturbruk.nu.
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Din framtid
finns här hos oss

V

ill du jobba som naturguide eller som skogsmaskinsförare?
Drömmer du om att designa trädgårdar eller bli hästskötare?
Naturbruksprogrammet är till för dig som vill forma din egen
vardag, som älskar ny teknik eller som jobba nära naturen.
Oavsett om du är en blivande företagsledare, vill jobba för en hållbar
framtid eller längtar efter ett klassrum utan väggar så har vi utbildningen
för dig!
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SKOG

I Svenljunga har vi samlat all vår
gymnasieutbildning inom skog.
Du läser Naturbruksprogrammet
med inriktningen SKOG och kan
senare välja yrkesutgångarna:
Jakt och viltvård, Skogsmaskinservice, Naturguide, Skogsmaskinförare eller Skogsvårdare.

Naturbruksskolan

Svenljunga

Under våren 2019 äger EM
i skog rum på Naturbruksskolan Svenljunga. Upplev
den internationella tävlingen
från första parkett under
ditt första gymnasieår!

På gränsen mellan Svenljungas samhälle och den omgivande
naturen ligger vårt centrum för utbildning inom skog. Här
finner du stora arealer med just skog, hägn för jakt och hundträning, en maskinpark med toppmoderna skogsmaskiner och
anläggningar för tillvaratagande av vilt. Här finns med andra
ord allt du behöver för att förbereda dig inför en bransch som
alltid skriker efter utbildad personal – skogsnäringen!
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YRKESUTGÅNG

JAKT OCH VILTVÅRD

YRKESUTGÅNG

NATURGUIDE

Vill du helst tillbringa din tid ute i skog och mark? Läser du jakt
blir du en mästare på hela kedjan – från jakten ute i det vilda till
tillvaratagande av djur, vapen och skytte samt viltvård. På skolan
finns en modern skyttesimulator, en godkänd vilthanteringsanläggning och hägn för dovvilt, vildsvin och hundträning.

Vill du bli en naturlig ledare? Som
naturguide får du träna upp din
förmåga att leda andra och hålla
kurser och guidade turer. Turistnäringen blir din framtida bransch och
på vägen dit läser du kurser inom
natur, friluftsliv, turism, entreprenörskap och överlevnadsteknik.

YRKESUTGÅNG

Skolan
har egna
vilthägn!
YRKESUTGÅNG

SKOGSVÅRDARE

Vill du arbeta med ny teknik och ta vara på vår
härliga natur? Då är yrkesutgången skogsvårdare
rätt för dig! Här får du en bred utbildning där du
får lära dig om skogsproduktion, virkeslära och
om de maskiner och verktyg som används. Du
får använda modern digital utrustning och även
träna i toppmoderna simulatorer.
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YRKESUTGÅNG

SKOGSMASKINFÖRARE
Vill du arbeta med avancerade maskiner och göra
skillnad för Sveriges ekonomi? Som skogsmaskinförare
använder du modern digital utrustning och maskiner
ute i det fria men tränar även i toppmoderna simulatorer
på skolan. Efter studenten är du redo för att arbeta
i en av Sveriges största exportgrenar och bli riktigt
eftertraktad på arbetsmarknaden!

”Följ ditt hjärta
och våga prova”

YRKESUTGÅNG

YRKESUTGÅNG

SKOGSMASKINSERVICE
Är du tekniskt lagd och vill arbeta nära naturen?
Du som läser skogsmaskinservice får lära dig att
underhålla och reparera skogsmaskiner. Du arbetar
med moderna maskiner och digital utrustning både
ute i naturen och i skolans verkstad. Efter studenten
är du redo för en arbetsmarknad där din kompetens
är efterfrågad!

10

hade jag bara
varit på besök på skolan en gång och kände ingen av de jag skulle plugga med. Men
det visade sig bli hur bra som helst. När
man bor på internat lär man känna alla och
det blir en väldigt bra sammanhållning på
skolan.
Anledningen till att jag valde att läsa skog
var att det finns så mycket olika möjligheter. Att jobba med skog handlar inte bara
om att jobba i skogen med maskiner utan
NÄR JAG BÖRJADE GYMNASIET

det finns så otroligt många olika yrken som
är kopplade till området. Jag har haft APL
på flera helt olika arbetsplatser och fått se
och prova på väldigt mycket nytt. För framtiden har jag massor med drömmar; bli polis, jobba i affär, köra skogsmaskin, bli frisör
eller köra lastbil. Vi får se var det landar helt
enkelt. Mitt tips till dig som ska välja gymnasium är att följa ditt hjärta och våga prova!
Sophia Andersson,
yrkesutgång skogsmaskinsförare
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Naturbruksskolan

Uddetorp
I utkanten av Skara, inbäddat i grönska och omgivet
av böljande fält, ligger Naturbruksskolan Uddetorp. Här
bedriver vi ett konventionellt lantbruk med hjälp av en
gedigen maskinpark och den senaste tekniken för hållbar
växtodling.

På Uddetorp i Skara läser du
inriktningen LANTBRUK. Du kan

välja att specialisera dig mot
lantbruksdjur, maskinservice eller
maskin och växtodling. Självklart
får du lära dig grunderna inom
alla områden oavsett vilken
yrkesutgång du väljer.

Visste du att Uddetorps
elever är bäst i Sverige på
att styla och visa upp en ko?
Två år i rad har Uddetorp
stått som vinnare i skol-SM i
Showmanship!
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YRKESUTGÅNG

MASKIN OCH
VÄXTODLING
Brinner du för lantbruk och vill ha en bred
utbildning? På yrkesutgången maskin
och växtodling lär du dig om alla delar i
växtodling och spannmålsproduktion. Du
lär dig också att ta hand om lantbruksdjur
och underhålla och sköta de maskiner
som används. Ett perfekt val för dig som
vill kunna lite av allt!

YRKESUTGÅNG

LANTBRUKSDJUR
Trivs du bäst nära djur och natur? Djur är
en viktig del av lantbruket och bjuder på
roliga och omväxlande arbetstillfällen. På
yrkesutgången lantbruksdjur lär du dig allt
du behöver veta om kor, får och grisar – allt
ifrån foder till djurhållningslagar och avel.
Självklart får du också med dig grunderna i
växtodling och lantbruksmaskiner.

YRKESUTGÅNG

MASKINTEKNIK
Är du tekniskt lagt och gillar att lösa problem?
Som maskintekniker utbildas du i avancerad
teknik och lär dig att köra, serva, reparera och
underhålla maskiner av olika slag. När något
går sönder är det du som är först på plats för
att fixa problemet! Självklart lär du dig också
grunderna i lantbruk och växtodling.
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Välkommen till oss!
ÖPPET HUS
Besök våra skolor, hälsa
på elever och lärare,
testa våra simulatorer
och titta på våra fina
internat. Nedan kan du
hitta det datum då den
skola du är intresserad
av har öppet hus:
AXEVALLA HÄSTCENTRUM
Lördag 29 september

Lär dig i verkligheten

SÖTÅSEN
Lördag 6 oktober

– och i simulatorn!

UDDETORP
Lördag 13 oktober
SVENLJUNGA
Lördag 20 oktober

Hos oss kan du träna på att så, tröska eller köra skogsmaskin oavsett vad
det är för väder ute – på alla våra skolor finns nämligen toppmoderna
simulatorcenter.
I simulatorn kan du träna på nästan allt som går att göra i en verklig maskin fast i en virtuell miljö. Avverka skog, backa med släp, öva på skytte,
lasta balar och mycket mer. Simulatorerna ersätter såklart inte de verkliga maskinerna utan finns där som ett komplement för att du ska kunna
träna mer på just det du vill bli bra på.
Ibland är simulatorcentret även öppet under kvällstid för dig som bor på
internatet. Varför inte ägna en helt vanlig tisdagskväll åt att finslipa din
körteknik?
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Sötåsen har inriktningarna
LANTBRUK, TRÄDGÅRD
OCH DJUR. Dessutom finns
det en mängd olika yrkesutgångar inom dessa att välja
mellan där du kan specialisera
dig mot just ditt favoritområde.

G
INRIKTNIN

DJUR RUK
LANTB ÅRD
TRÄDG

Mycket av maten som serveras i
Sötåsens skolrestaurang kommer
direkt från den egna gården. Vi
serverar både kött från våra egna
djur och grönsaker som odlats på
vår stora frilandsodling – ett sätt
för oss att ta ekologisk odling och
hållbarhet ännu ett steg längre!

Naturbruksskolan

Sötåsen

På natursköna Sötåsen utanför Töreboda hittar du ett helt
centrum för ekologiskt och hållbart naturbruk. Här bedrivs
ekologiskt lantbruk, kravgodkänd djurhållning och storskaliga
ekologiska trädgårdsodlingar. Här har vi även en anläggning
för hundträning och ett djurhus med allt från ormar och reptiler
till gnagare och fåglar. Här finns helt enkelt det mesta inom
djur och natur!

18

19

YRKESUTGÅNG

YRKESUTGÅNG

Trivs du bäst nära djur och natur? Djur
är en viktig del av lantbruket och bjuder
på roliga och omväxlande arbetstillfällen.
På yrkesutgången lantbruksdjur lär du
dig allt du behöver veta om kor, får och
grisar – allt ifrån foder till djurhållningslagar och avel. Självklart får du också
med dig grunderna i växtodling och
lantbruksmaskiner.

Är du kreativ och vill jobba med färg och form?
Du som läser trädgårdsdesign får lära dig allt du
behöver för att kunna skapa framtidens trädgårdsmiljöer – växtkunskap, design, planering, odling
och skötsel. I allt detta står såklart ekologiska
metoder och hållbarhet i fokus.

LANTBRUKSDJUR

TRÄDGÅRDSDESIGN

YRKESUTGÅNG

VÄXTODLING
& DJURHÅLLNING

Odling på
nya sätt!

Är det hållbara lantbruket framtiden för dig?
På yrkesutgången växtodling och djurhållning
får du en bred utbildning där du lär dig mer
om både växtodling, trädgård och djurhållning.
På Sötåsen bedriver vi ekologiskt lantbruk och
arbetar med tekniskt avancerade maskiner.
Efter studenten har du alla de kunskaper som
krävs både för att bli anställd och för att driva
eget företag.

YRKESUTGÅNG

EKOLOGISK
GRÖNSAKSODLING
Är du miljömedveten och gillar att odla och
tänka nytt? Läser du den här yrkesutgången får
du lära dig allt om ekologisk grönsaksodling och
får vara med och skapa nya kreativa sätt att odla.
På Sötåsen arbetar vi med avancerad teknik som
laser- och GPS-styrning och de senaste maskinerna
för storskalig trädgårdsodling.
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YRKESUTGÅNG

YRKESUTGÅNG

DJURVÅRDARE
– DJUR I BUTIK

ARBETE MED HUND
Drömmer du om att arbeta professionellt
med hundar? På yrkesingången hund får du
träna hundar och lära dig om hundsporter,
uppfödning, hundens beteende, problembeteenden och hundhållning. All träning och
utbildning sker i samspel med hunden.

Trivs du bäst nära djur? Yrkesutgången djurvårdare – djur i butik är till för dig som vill ha en bred
utbildning om allt som rör sällskapsdjur. Du lär
dig hantering och skötsel av djur med fördjupad
kunskap inom djurens beteende, hälsa, utfodring
och avel. Under utbildningen får du även kunskap
om rådgivning med djurskydd i fokus.

YRKESUTGÅNG

DJURVÅRDARE
– DJURSJUKVÅRD
Vill du jobba med att ta hand om djur?
Som djurvårdare inom djursjukvård lär du
dig att ta hand om både friska och sjuka
djur, om hygien och om smittskydd. För
dig som vill läsa vidare till veterinär eller
djursjukskötare är detta helt rätt väg att gå!

YRKESUTGÅNG

DJURVÅRDARE

– DJURPARK/DJURTRÄNING
Vill du arbeta på djurpark, i tropikhus eller
kanske mini-zoo? Då är yrkesutgången djurpark/
djurträning rätt för dig! Här lär du dig att sköta
djur och träna olika djur ur ett etiskt perspektiv.
En stor del av din skoltid spenderar du i skolans
djurhus med praktisk träning.
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LANTBRUKSINTRESSET FANNS DÄR sedan innan och
efter att jag hade läst lite om olika skolor fastnade jag för Sötåsen. Det berodde på flera saker; dels de praktiska detaljerna, att man kan
bo på internatet och att det finns möjlighet
att läsa till högskolebehörighet, men kanske
främst för att det finns så många olika områden att fördjupa sig inom. Efter studenten vill
jag fortsätta jobba med lantbruk, men om jag
skulle tröttna på det så kan man ju alltid läsa
vidare, jag har funderat på att bli både journalist och polis.
Direkt vid skolstarten flyttade jag in på internatet och det var nog både det roligaste

och märkligaste jag gjort. Att inte bo hemma längre var en stor omställning men en
väldigt lärorik erfarenhet. Snart hade jag lärt
känna alla som bodde på internatet och upptäckte också att det är väldigt praktiskt att bo
på skolan – bara att gå upp, äta frukost i matsalen och sedan gå direkt till lektionen. Även
på kvällarna har vi hittat på väldigt mycket
roligt; åkt och badat, spelat fotboll eller bara
hängt med de man bor tillsammans med. Det
blir en väldigt härlig gemenskap och det kommer jag ta med mig och minnas!
Marcus Erikssen,
yrkesutgång växtodling och djurhållning

Klassrum

UTAN VÄGGAR
Naturbruksprogrammet är ett av tolv nationella yrkesprogram.
Hos oss hittar du programmets alla fyra inriktningar: lantbruk,
skog, djur och trädgård samt en hel mängd med yrkesutgångar
att välja mellan.

”Snart hade jag lärt känna
alla som bodde på internatet”
24

Att läsa naturbruk passar dig som vill
ha en omväxlande skoltid med både
teoretiska lektioner och praktiskt arbete.
Beroende på vilken inriktning du väljer
så kan ditt schema bestå av allt från
ridning, trädgårdsodling, virkeslära,
lantbruksmaskiner till klassiska ämnen
som svenska, engelska och matte.

Förutom detta har programmet också
ett särskilt fokus på biologi, teknik och
entreprenörskap.
Efter tre år på programmet är du
redo att börja jobba inom det område
du inriktat dig mot. Eller kanske vill
du studera vidare eller starta ditt eget
företag?
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SÅ SÖKER DU HIT:
Axevalla hästcentrum hör till Naturbruksskolan Sötåsen, därför ska du som vill läsa
Häst söka till Sötåsen med inriktningen Djur,
och senare välja yrkesutgången hästskötare.
Hela din gymnasieutbildning är dock förlagd
på Axevalla hästcentrum.
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Här kan du läsa Naturbruksprogrammet
med inriktning DJUR, yrkesutgång hästskötare. Du kan välja att specialisera dig
mot trav, ridning eller islandshäst. Men
oavsett vad du väljer så har du efter utbildningen en yrkesexamen och är redo
för näringens yrkesprov som hästskötare.

Visste du att det på
Axevalla finns två toppmoderna hästsimulatorer där du kan träna
både hoppning, dressyr
och terräng eller finslipa
sits och teknik? Efter
ett pass på simulatorn
har du stenkoll på vad
du behöver förbättra.
Här syns influencern
Johanna Lassnack
provrida vår simulator.

AXEVALLA

Ha ridning
eller trav på
schemat!

Hästcentrum

På Axevalla hästcentrum finns allt du kan önska dig i hästväg.
Nyrenoverade stall, ridhus, travbanor och anläggningar för
islandshäst. Här får du möjlighet att tillbringa hela din
gymnasietid på ett centrum för hästsport, tillsammans med
andra som har precis samma brinnande intresse som du!
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YRKESUTGÅNG

YRKESUTGÅNG

HÄSTSKÖTARE
– RIDNING

HÄSTSKÖTARE
– ISLANDSHÄST

Lev hästliv på riktigt med ridning och
körning på schemat! Det här är yrkesutgången för dig som vill utveckla din
ridning eller som vill varva teoretiska
ämnen med praktiska lektioner. Du
får träna både hoppning, dressyr och
terräng både på riktiga hästar och på
våra toppmoderna hästsimulatorer.

Vill du jobba professionellt inom
islandshästnäringen? På yrkesutgången hästskötare – islandshäst får
du möjlighet att kombinera hästintresse med gymnasieutbildning.
På Axevalla finns välutbildade
islandshästar och lärare som
brinner för allt som rör islandshästnäringen och en unik anläggning med både oval- och
passbana.

Toppmodern anläggning med islandshästbanor

HÄSTSKÖTARE – TRAV

Våren 2017 invigdes den nya
tävlingsbanan för islandhästar
på Axevalla travbana. Innanför
travbanan finns nu en 250-meters ovalbana för sportgrenar
och en 300-metersbana för
gaedingakeppni samt nästan
250 meter långa rakbana som
används för ridning i flygande
pass och ökad tölt i gaedingagrenar.

Drömmer du om en framtid inom travsporten? Hos
oss får du en utbildning i nära samarbete med travets
egna organisationer vilket ger dig unika möjligheter att
bygga upp ett brett kontaktnät inom näringen. Under
din utbildning har du möjlighet att ta kör- monté- eller
B-tränarlicens och även prova på att starta i lopp.

Banan används i Axevalla hästcentrums utbildning till Hästskötare – Islandshäst och är
även ett mycket viktigt komplement för att kunna bedriva
en bra kvalité på Islandshästsyrkesexamen.

YRKESUTGÅNG
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Bild: Fotograf Töltaren
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”Jag följde mitt intresse”

Behörighet
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För att vara behörig till Naturbruksprogrammet krävs godkända betyg
i svenska, engelska, matematik och minst fem andra ämnen.
SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

Du som saknar behörighet till Naturbruksprogrammet kan söka till
Programinriktat individuellt val (IMPRO) eller till Yrkesintroduktion
(IMYRK). IMPRO och IMYRK erbjuds på våra skolor i mån av plats.
Innan du ansöker är det viktigt att första ta kontakt med en studieoch yrkesvägledare i din hemkommun.
IMPRO

För att söka till IMPRO krävs betyget ”E” i grundskoleämnena svenska,
engelska och matematik samt ytterligare tre ämnen.
Alternativt betyget ”E” i svenska, antingen engelska eller matematik
samt fyra andra ämnen.
IMYRK

Om du helt saknar behörighet till Naturbruksprogrammet kan du
ansöka om Yrkesintroduktion.

och haft
hästar i min närhet sedan jag var liten så när
det var dags för gymnasievalet valde jag att
följa det intresset. Och det visade sig vara helt
rätt. Jag träffade nya vänner direkt – och jag
umgås med dem fortfarande.
Jag har aldrig tyckt så mycket om att bara
sitta i skolbänken, därför passar det mig väldigt bra att ha både praktiska och teoretiska

JAG HAR ALLTID VARIT HÄSTINTRESSERAD
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lektioner. Att få varva skolbänken med att vara
ute i stallet eller på travbanan. Inför framtiden
drömmer jag om att träna upp egna hästar
och tävla framgångsrikt i sportkörning. Jag
har också en egen unghäst som jag vill fortsätta utbilda och hoppas på att vi i framtiden kommer tävla i dressyr tillsammans.
Wilma Lövgren, yrkesutgång hästskötare – trav
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Mängder
med fritidsaktiviteter
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Internat

Bor du långt ifrån skolan? Inga problem, på alla
våra skolor finns internat där du kan bo under
veckorna. När du bor på skolan tillbringar du
även din fritid där, vilket gör att din skoltid blir
helt unik. Många träffar sina bästa vänner och
skapar minnen för livet under internattiden.
Våra elever brukar säga att internatet blir som
en andra familj.
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Du som bor på skolornas internat behöver aldrig ha tråkigt.
Vår engagerade internatpersonal ordnar aktiviteter och
utflykter, ofta utifrån vilka önskemål som finns. Resor till
simhallen, till bowlingcentret eller till lokala evenemang står
till exempel ofta på schemat. Allt detta är såklart frivilligt att
vara med på. Du kan också ägna din fritid åt att träna, läsa en
bok eller bara hänga med vännerna.
Internatpersonalen finns tillgänglig dygnet runt och ser till att
allting fungerar som det ska och att du får en fritid som du trivs
med! På naturbruk.nu kan du se mer bilder från våra internat.
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APL – ett sätt att prova på

Yrkeslivet

Du som läser Naturbruksprogrammet har alltid minst
15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) som en del
av din utbildning. Under din APL arbetar du på en
arbetsplats tillsammans med yrkeskunniga personer
och får en chans att bekanta dig med din kommande
yrkesroll. Dina APL-veckor är fördelade på flera olika
perioder så att du har APL både i ettan, tvåan och
trean. På så sätt har du chansen att göra framsteg i
din yrkesroll och verkligen känna hur dina kunskaper
utvecklas från gång till gång.
Din APL är ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter och
lära känna personer som jobbar med det du vill göra i
framtiden. Efter studenten får många av våra elever
jobb på sina tidigare APL-platser!

SÅ GÅR DET TILL
När det börjar närma sig APL träffas du och
din APL-samordnare för att prata om vilken
arbetsplats som skulle passa just dig. Ni tar
hänsyn till vart du bor, vad du är intresserad
av och vad du skulle vilja lära dig mer om.
Samordnaren tar sedan kontakt med en
lämplig APL-värd och säkerställer att du kan
få en lärorik och givande APL där.
Du får hjälp av en APL-samordnare under
hela processen. Både i valet av arbetsplats,
stöd under pågående APL och utvärdering
efteråt.
Ett par veckor efter att du påbörjat din
APL kommer en lärare eller någon annan
yrkeskunnig från skolan på besök till din
arbetsplats. Då pratar du, läraren och handledaren tillsammans om hur det gått hittills
och diskuterar hur du kan fortsätta utvecklas
under den tid som är kvar av din APL.
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Programmet för

LAN
O
K
S
R
Ä
SIES
GYMNA

skog, mark och djur
På Sötåsen hittar du en trivsam studiemiljö och närhet till
djur och natur. Här har du möjlighet att studera i lugn takt i
små grupper och med mycket stöd av lärare. Programmet för
skog, mark och djur är till för dig som trivs bäst utomhus nära
naturen. Här blandar vi teori med praktiskt arbete på gården.
Under första året får du prova på det mesta inom skog, mark och djur. Därefter kan du välja att fördjupa dig inom något av fem olika områden; skog,
häst, djur, lantbruk eller park & trädgård. Oavsett vilken fördjupning du
väljer får du en bra grund för att börja arbeta direkt efter utbildningen.
Programmet är ett av åtta nationella program inom gymnasiesärskolan.
Utbildningen är fyraårig och består av både praktiska och teoretiska ämnen
samt kurser som förbereder dig inför vuxenlivet.

APL

Internat med
extra stöd

Under utbildningen har du minst
23 veckors arbetsplatsförlagt
lärande (APL), då du får prova
på att jobba hos en arbetsgivare
tillsammans med yrkeskunniga
personer. Du får hjälp av en
APL-samordnare på skolan både
med att ordna en bra APL-plats
och med stöd under pågående
APL.

Provafikpenåpå!

På Sötåsen finns internat med
förstärkt boendestöd (IFS). Det
betyder att du har stöd av internatpersonal dygnet runt. På
internatet blir alla som en liten
familj där ni umgås även efter
skoltid och hjälps åt med alla
hushållssysslor.

Är du ny
grammet?
o
r
p
r
e
ll
e
skolan
ch
ss gärna o
Kontakta o
besök.
boka in ett
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GYMNASIESÄRSKOLAN

SKOG

Vill du helst tillbringa din tid ute i skog och mark?
Du som väljer att inrikta dig mot skog får lära dig
att ta hand om skogen med hjälp av motorsåg,
röjsåg och andra maskiner och verktyg. Du lär dig
att röja, plantera och vårda skogen på ett säkert
och hållbart sätt. Om du drömmer om ett jobb
ute i naturen är skog rätt val för dig!

GYMNASIESÄRSKOLAN

LANTBRUK

Vill du jobba praktiskt ute i det fria?
Du som väljer att fördjupa dig inom
lantbruk får både lära dig att köra traktor
med alla de redskap som används inom
lantbruket, men även att ta hand om
kor, får och grisar. Lantbruk är därför
rätt val för dig som vill jobba praktiskt
med både djur, maskiner och växtodling!

GYMNASIESÄRSKOLAN

PARK & TRÄDGÅRD
Är du kreativ och vill jobba med färg och
form? På fördjupningen park och trädgård
lär du dig allt om skötsel och anläggning
av utemiljöer. Du får också prova på att
odla både grönsaker och blommor. Om
du i framtiden vill jobba med att ta hand
om trädgårdar, parker eller kyrkogårdar är
detta rätt val för dig!

GYMNASIESÄRSKOLAN

HÄST

Trivs du bäst nära djur och natur? På programfördjupningen häst får du lära dig att rida och ta
hand om hästar på ett säkert sätt. Du som läser
häst får även lära dig att ta hand om lantbruksdjur som kor, får och grisar. Häst är helt enkelt
rätt val för dig som vill jobba i stall eller med
djuren på en gård.

GYMNASIESÄRSKOLAN

DJUR

Är du en sann djurvän? Du som väljer fördjupningen djur får lära dig att ta hand om både
smådjur och lantbruksdjur – allt ifrån kaniner och
hundar till grisar och får. Du får också kunskap
om miljöerna runt djuren, både om burar och
om zoo- och djurparksmiljöer. Djur är valet för
dig som drömmer om att jobba på hunddagis,
i zoobutik eller med djuren på en gård.
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PROGRAMÖVERSIKT
NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING LANTBRUK – SÖTÅSEN/UDDETORP
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

600p

700p

Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk
Individuellt val
Gymnasiearbete

Svenska 1
Matematik 1
Engelska 5
Idrott och hälsa 1
Naturkunskap 1a
Historia 1
Religionskunskap
Samhällskunskap

Inriktning Lantbruk

300p

Växtodling 2
Lantbruksdjur 2
Lantbruksdjur specialisering

Yrkesutgångar 		

900p

Lantbruksdjur
(Sötåsen)
Växtodling 1
Lantbruksdjur 1
Byggnadsunderhåll/Svenska 2*
Företagsekonomi 1/Matematik 2a*
Lantbruksmaskiner 1/Kemi 1*
Djurens biologi
Lantbruksdjur 2
Lantbruksdjur specialisering
Lantbruksdjur specialisering 2/Fysik 1b1*

Maskinteknik
(Uddetorp)
Växtodling 1
Serviceteknik naturbruk 1
Byggnadsunderhåll/Svenska 2*
Företagsekonomi 1/Matematik 2a*
Lantbruksmaskiner 1
Serviceteknik naturbruk 2
Lantbruksmaskiner 2
Serviceteknik naturbruk specialisering 1/Grävmaskin
Serviceteknik naturbruk specialisering 2/Grävmaskin

Växtodling och djurhållning
(Uddetorp)
Växtodling 1
Lantbruksdjur 1
Byggnadsunderhåll/Svenska 2*
Företagsekonomi 1/Matematik 2a*
Lantbruksmaskiner 1/Kemi 1*
Djurens biologi
Lantbruksdjur 2
Växtodling 2
Lantbruksdjur specialisering/Fysik 1b1*

Växtodling och djurhållning
Växtodling 1
Lantbruksdjur 1
Lastmaskiner och truckar/Svenska 2*
Företagsekonomi 1/Matematik 2a*
Lantbruksmaskiner 1/Kemi 1*
Djurens biologi
Lantbruksdjur 2
Växtodling 2
Lantbruksmaskiner 2/Fysik 1b1*

Maskin och växtodling
Växtodling 1
Lantbruksdjur 1
Byggnadsunderhåll/Svenska 2*
Företagsekonomi 1/Matematik 2a*
Lantbruksmaskiner 1/Kemi 1*
Serviceteknik – naturbruk 1
Lantbruksmaskiner 2
Växtodling 2
Växtodling specialisering

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING TRÄDGÅRD – SÖTÅSEN
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

600p

700p

Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk
Individuellt val
Gymnasiearbete

Svenska 1
Matematik 1
Engelska 5
Idrott och hälsa 1
Naturkunskap 1a
Historia 1
Religionskunskap
Samhällskunskap

Inriktning Trädgård

300p

Marken och växternas biologi
Fordon och redskap
Växtkunskap 1

Yrkesutgångar 		

900p
Mekaniserad frilandsodling
Trädgårdsodling
Trädgårdsodling plantskoleväxter
Trädgårdsodling specialisering/Svenska 2*
Företagsekonomi 1/Matematik 2a*
Personlig försäljning/Kemi*
Livsmedels- och näringskunskap 1
Trädgårdsmaskiner
Beskärning och trädvård
Trädgårdsodling grönsaker frukt bär

Trädgårdsdesign
Trädgårdsodling
Trädgårdsodling plantskoleväxter
Trädgårdsodling specialisering/Svenska 2*
Företagsekonomi 1/Matematik 2a*
Personlig försäljning/Kemi 1*
Trädgårdsanläggning 1
Arkitektur – rum
Skötsel av utemiljöer
Beskärning och trädvård

(Sötåsen)

(Uddetorp)

* Du som väljer att läsa till grundläggande
högskolebehörighet läser den teoretiska kursen istället.
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PROGRAMÖVERSIKT

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR – SÖTÅSEN
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

600p

700p

Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk
Individuellt val
Gymnasiearbete

Svenska 1
Matematik 1
Engelska 5
Idrott och hälsa 1
Naturkunskap 1a
Historia 1
Religionskunskap
Samhällskunskap

Inriktning Djur

300p

Djurens biologi
Djuren i naturbruket
Djurhållning

* Du som väljer att läsa till grundläggande
högskolebehörighet läser den teoretiska kursen istället.
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Yrkesutgångar för inriktning Djur på nästa sida.

PROGRAMÖVERSIKT

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING SKOG – SVENLJUNGA

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR – SÖTÅSEN

Yrkesutgångar 		
Djurvårdare – djur i butik
Hundkunskap 1
Sällskapsdjur 2
Biologi naturbruk specialisering – fördjupad etologi
Sällskapsdjur 1
Djur specialisering – min utgång
Lantbruksdjur 1/Personlig försäljning/Svenska 2*
Entreprenörskap och företagande/Matematik 2*
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
Biologi naturbruk specialisering – djurskydd
Djurvårdare – djursjukvård
Hundkunskap 1
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2
Biologi naturbruk specialisering – fördjupad etologi
Sällskapsdjur 1
Djur specialisering – min utgång
Lantbruksdjur 1/Personlig försäljning/Svenska 2*
Entreprenörskap och företagande/Matematik 2*
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
Djursjukvård inom djurens hälso- och sjukvård
Arbete med hund
Hundkunskap 1
Hundkunskap 2
Hundkunskap 3
Sällskapsdjur 1
Aktivitetsledarskap
Lantbruksdjur 1/Personlig försäljning/Svenska 2*
Entreprenörskap och företagande/Matematik 2*
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
Träning med hund

900p
Hästskötare – Trav
Hästkunskap 1
Hästkunskap 2
Hästkunskap 3
Ridning och körning
Biologi specialisering – träningsfysiologi/ Svenska 2*
Aktivitetsledarskap/Matematik 2*
Trav 1
Trav 2
Hästskötare – Ridning
Hästkunskap 1
Hästkunskap 2
Hästkunskap 3
Ridning och körning
Biologi specialisering – träningsfysiologi/ Svenska 2*
Aktivitetsledarskap/Matematik 2*
Ridning 1
Ridning 2
Hästskötare – Islandshäst
Hästkunskap 1
Hästkunskap 2
Hästkunskap 3
Ridning och körning
Biologi specialisering – träningsfysiologi/ Svenska 2*
Aktivitetsledarskap/Matematik 2*
Ridning 1
Ridning 2

Djurvårdare – djurpark/djurträning
Hundkunskap 1
Djur specialisering – Träning av djur
Biologi naturbruk specialisering – fördjupad etologi
Sällskapsdjur 1
Djurparksdjur 2
Lantbruksdjur 1/Personlig försäljning/Svenska 2*
Entreprenörskap och företagande/Matematik 2*
Djurvård inom djurens hälsa- och sjukvård 1
Djurparksdjur 1
* Du som väljer att läsa till grundläggande
högskolebehörighet läser den teoretiska kursen istället.
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PROGRAMÖVERSIKT
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

600p

700p

Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk
Individuellt val
Gymnasiearbete

Svenska 1
Matematik 1
Engelska 5
Idrott och hälsa 1
Naturkunskap 1a
Historia 1
Religionskunskap
Samhällskunskap

Inriktning Skog

300p

Marken och växternas biologi
Motor- och röjmotorsåg
Mångbruk av skog

Yrkesutgångar 		

900p

Skogsmaskinförare/skogsvårdare
Skogsskötsel 1
Skogsskötsel 2
Terrängtransporter
Virkeslära
Vikestransporter med skotare
Serviceteknik naturbruk 1/Svenska 2
Avverkningsmaskiner
Skogsmaskin specialisering/
Motor- och röjmotorsåg/Skogsskötsel specialisering

Jakt och viltvård
Skogsskötsel 1
Jakt och viltvård 1
Terrängtransporter
Hägn och uppfödning/Virkeslära
Jakt och viltvård 2
Entreprenörskap och företagande/
Virkestransport med skotare
Jakt och viltvård specialisering tillvaratagande/
Svenska 2*
Jaktmetoder och arrangemang

Skogsmaskinservice
Skogsskötsel 1
Entreprenörskap och företagande/Svenska 2*
Serviceteknik naturbruk 1
Serviceteknik naturbruk 2
Terrängtransporter
Virkeslära
Virkestransporter med skotare
Serviceteknik specialisering/Serviceteknik
specialisering hydraulik

Naturguide
Naturguide 1
Aktiviteter och upplevelser
Matlagning 1/Svenska 2*
Aktivitetsledarskap
Entreprenörskap och företagande
Naturguide 2
Fiske och vattenvård 1
Besöksnäring

* Du som väljer att läsa till grundläggande
högskolebehörighet läser den teoretiska kursen istället.
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KONTAKT
Växel
Naturbruksförvaltningen
Tel: 010-455 08 30
Svenljunga, Uddetorp
& Axevalla Hästcentrum
SYV: Madelaine Bergman
Tel. 070-082 43 51
madelaine.bergman@vgregion.se

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ:

Sötåsen & Svenljunga
SYV: Johanna Håkansson
Tel. 072-45143 60
johanna.hakansson@vgregion.se
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