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Välkommen till våra skolor!
ÖPPET HUS
Besök våra skolor, hälsa
på elever och lärare, testa
våra simulatorer och titta
på våra fina internat. Alla
våra skolor har öppet hus
en dag under hösten 2021
och minst en kväll under
vårterminen 2022.
AXEVALLA HÄSTCENTRUM
Lördag 2 oktober 2021
Onsdag 19 januari 2022
SÖTÅSEN
Lördag 16 oktober 2021
Torsdag 20 januari 2022
UDDETORP
Lördag 23 oktober 2021
Torsdag 27 januari 2022
SVENLJUNGA
Lördag 18 september 2021
Onsdag 19 januari 2022

å
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information

Du kan redan nu följa vad
som händer på skolorna
genom våra sociala kanaler!
Alla skolor har ett eget
Facebook- och Instagramkonto.

VGR:s naturbruksskolors broschyr trycks på FSC®-märkt papper från ett ansvarsfullt skogsbruk Produktion Naturbruksförvaltningen
Grafisk form Lena Akilles Text Sofie Bertilsson, Lena Akilles Foto Jonatan Fernström/Richard Cederfjärd/Lena Akilles/bildbank om inget
annat anges. Vi reserverar oss för ändringar. Uppdaterad information finns alltid på vgregion.se/naturbruk
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Din framtid finns hos oss
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V

ill du jobba som äventyrsguide eller som skogsmaskinsförare?
Drömmer du om att designa trädgårdar eller bli djurskötare?
Dessa yrken är bara några exempel på vad man kan jobba med
efter studenten från naturbruksprogrammet. Vi finns för dig
som vill forma din egen vardag, som älskar ny teknik eller som vill jobba
nära naturen. Oavsett om du är en blivande företagsledare, vill arbeta för
en hållbar framtid eller längtar efter att få ha ditt intresse på schemat så
har vi utbildningen för dig!
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På Naturbruksskolan Svenljunga kan du läsa
inriktningarna SKOGSBRUK och NATURTURISM.
Läser du skogsinriktningen blir du skotarförare
men kan specialisera dig mot flera områden som
fältreparatör/skoglig grävmaskinist, skogsvård,
skogsmaskinförare eller jakt och viltvård. Väljer
du inriktningen Naturturism får du värdefulla
kompetenser inom både ledarskap och olika
outdoor-aktiviteter.
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Naturbruksskolan

Skolan har 1100 hektar
jaktmark, egna vilthägn med kronhjort,
dovhjort och vildsvin,
skyttesimulator och tio
elevhundgårdar. Många
elever tar med sin egen
hund för att kunna
utvecklas tillsammans!

Svenljunga

På gränsen mellan Svenljungas samhälle och den omgivande naturen
ligger vårt centrum för utbildning inom skogsbruk och naturturism.
Här finner du stora arealer med skog och sjöar, vilthägn för jakt, en
stor modern maskinpark, härliga stigar för mountainbike och vandring
och en toppmodern anläggning för tillvaratagande av vilt. Här finns
med andra ord allt du behöver för att förbereda dig inför två branscher
som alltid skriker efter utbildad personal – skogs- och turistnäringen!
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Hösten 2020 stod
skolans nya entré, kök
och matsal klar. En
trivsam och modern
miljö att vistas i.
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Skolan
har egna
vilthägn!

YRKESUTGÅNG

JAKT OCH VILTVÅRD
Är du intresserad av jakt och tillbringar helst tiden
ute i skog och mark? När du läser Jakt och viltvård
får du lära dig hela kedjan från att skapa foder,
skydd och vatten till jaktmetoder, viltförvaltning och
tillvaratagning i vår toppmoderna vilthanteringsanläggning. Du får även möjlighet att läsa bland
annat jaktledarutbildning, viltundersökare och terränghjulingsutbildning. Du får de kunskaper du behöver
för ett arbete eller fortsatta studier inom området jakt
och viltvård, och får som bonus även grundläggande
kompetens inom skogsbruk och skotarkörning.

YRKESUTGÅNG

SKOGSVÅRDARE

Vill du vara med och skapa framtidens skog? Då är
utgången Skogsvårdare något för dig! Här får du lära
dig att ta hand om och skapa goda förutsättningar
för skogen. Du får fördjupa dig i skogsskötsel och har
möjlighet att bli riktigt duktig på att hantera motorsåg
och röjsåg samtidigt som du får den kompetens som
behövs för att arbeta som skotarförare. Du får helt
enkelt allt du behöver för ett arbete inom en näring
som ständigt är på jakt efter utbildad arbetskraft.
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YRKESUTGÅNG
YRKESUTGÅNG

SKOGSMASKINFÖRARE
Vill du arbeta med avancerade maskiner och göra skillnad
för Sveriges ekonomi? Då är Skogsmaskinsförare något för
dig! Du lär dig att köra och ta hand om både skotare och
skördare, får grundläggande kunskap om skogen samt
att hantera motorsåg och röjsåg – allt du behöver för ett
arbete inom en av Sveriges största näringar. Du använder
dig av modern teknisk utrustning och får nyttja både en stor
maskinpark och toppmoderna simulatorer för att få den
bästa möjliga kompetensen och bli riktigt eftertraktad på
arbetsmarknaden.

YRKESUTGÅNG

UPPLEVELSETURISM
OUTDOOR
Tycker du om människor och upplevelser utomhus? Då är
Upplevelseturism Outdoor något för dig! Här får du lära
dig att leda grupper, bemöta människor och förmedla
kunskap, samtidigt som du får ägna dig åt spännande
aktiviteter som mountainbike, klättring, fiske, skidor eller
varför inte överlevnad? Läser du Upplevelseturism hos oss
vill vi att du ska ha möjlighet att inte bara arbeta säsong,
utan vara anställningsbar under hela året. Du kommer
därför få möjlighet att lära dig mer om entreprenörskap,
köra terränghjuling, motor- och röjsåg och naturligtvis
också få mer kunskap kring vår underbara natur och vilka
lagar och regler som gäller. Du får alla förutsättningar att
lyckas inom en av Sveriges snabbast växande och framförallt
roligaste branscher!

YRKESUTGÅNG
FÄLTREPARATÖR/
SKOGLIG GRÄVMASKINIST
Tycker du om att skruva och är en riktig
problemlösare? I utgången Fältreparatör/
skoglig grävmaskinist får du ägna dig
åt reparation, konstruktion och enklare
tillverkning av delar – fokus är att få den
kompetens som behövs för att snabbt
kunna lösa problem när det inte alltid finns
tillgång till en komplett verkstad. Här får
du också grunderna i grävmaskinskörning,
byggnation av skogsbilvägar, markberedning och vattenvård. Du får en bred och
högt värderad kompetens som är efterfrågad
inom näringen.

Fyra längre
esor
utbildningsr
ingår i
utbildningen
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På Uddetorp i Skara läser du inriktningen
LANTBRUK. Du kan specialisera dig mot
växtodling, lantbruksdjur, maskinservice,
entreprenad eller välja mellan två naturvetenskapliga utgångar. Självklart får du
lära dig grunderna inom alla områden
oavsett vilken yrkesutgång du väljer.

Naturbruksskolan

Uddetorp

Visste du att Uddetorps elever
vunnit skol-SM i plöjning flera
gånger under de senaste
åren?

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. Skolan har 200 hektar
åker, 16 hektar naturbete och 60 hektar egen skog. På
gården finns även 65 mjölkkor, 60 ungdjur och 8 tackor
med lamm.

12

13

YRKESUTGÅNG

VÄXTODLING
Är du intresserad att av få både de
teoretiska och de praktiska bitarna
från frö till skörd? I yrkesutgången
Växtodling lär du dig allt du behöver
veta om spannmål, oljeväxter och
vall – allt ifrån precisionsodling,
GPS och drönare till fältvandringar
och hänsyn till ett hållbart lantbruk.
Självklart får du också med dig
grunderna i lantbruksdjur och
lantbruksmaskiner för att stå dig
väl i växtodlingsbranschen.

På Uddetorp
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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
för att stå dig väl i lantbruksdjursbranschen.

YRKESUTGÅNG

ENTREPRENAD
Vill du få både de praktiska och teoretiska
grunderna i grävmaskin? Du som läser
yrkesutgången Entreprenad får alla
kunskaper du behöver för att arbeta
säkert med maskinerna och förbereds
för att kunna jobba inom entreprenadföretag eller som egen företagare.
Självklart lär du dig också grunderna i
växtodling och lantbruksdjur för att stå
dig väl i entreprenadbranschen.

YRKESUTGÅNG

MASKINSERVICE
Är du tekniskt lagd och gillar att lösa problem?
Du som läser yrkesutgången Maskinservice utbildas 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 växtodling och lantbruksdjur för att stå dig väl i
maskinbranschen.
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YRKESUTGÅNG

MILJÖ

Har du ambitioner att läsa vidare inom högre lantbruksstudier? Är du intresserad av miljö i kombination
med lantbruk? Du som läser yrkesutgången Miljö får,
förutom din inriktning mot lantbruk, även kurser inom
hållbar utveckling och biologisk mångfald. Självklart lär
du dig också grunderna i växtodling, lantbruksdjur och
lantbruksmaskiner för att stå dig väl i både lantbruksbranschen och för vidare studier.

Lär dig i verkligheten

– och i simulatorn !

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, rida dressyr,
lasta balar och mycket mer. Simulatorerna ersätter självklart 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.
Simulatorcentret är 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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Gott och hållbart
på skolornas restauranger
På våra skolrestauranger serveras god och näringsrik mat
med fokus på miljö och hållbarhet. Så långt det är möjligt
använder kockarna närproducerade och ekologiska råvaror
– ofta direkt från den egna gården!
På Sötåsen och Uddetorp odlas mängder med ekologiska grönsaker
inom trädgårdsutbildningarna som skördas och levereras direkt till
skolrestaurangerna.
På alla våra skolor kan du bli serverad kött från den egna skolan
– på Sötåsen och Uddetorp nöt och gris från gårdarna och på
Svenljunga viltkött direkt från vilthägnen.
Våra skolor strävar efter att skapa skolmåltider som bidrar till en låg
klimatpåverkan med regionalt producerade råvaror och ett minskat
matsvinn utifrån Västra Götalandsregionens miljömål.
Varje dag finns flera olika rätter att välja på – ofta både kött, fisk
och vegetariska rätter.
Minst en dag i veckan bjuder restaurangen på efterrätt!
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Sötåsen har inriktningarna
LANTBRUK, TRÄDGÅRD OCH
DJURVÅRD. Dessutom finns det
en mängd olika yrkesutgångar
inom dessa att välja mellan där
du kan specialisera dig mot just
ditt favoritområde.
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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!
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Naturbruksskolan

Sötåsen

På natursköna Sötåsen utanför Töreboda hittar du ett
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!
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YRKESUTGÅNG

VÄXTODLING
Brinner du för lantbruk och vill ha en
bred utbildning där du lär dig både
teori och praktik från frö till skörd?
På yrkesutgången Växtodling lär du dig
om allt du behöver veta om spannmål,
vall och oljeväxter samt får möjlighet att
fördjupa dina kunskaper inom hållbar
växtodlingsproduktion. Du lär dig också
att underhålla och sköta alla maskiner
som används i ett modernt lantbruk.
Självklart får du också med dig grunderna
i lantbruksdjur och lantbruksmaskiner.

YRKESUTGÅNG

MASKINSERVICE
Är du tekniskt lagd och gillar att lösa problem?
Du som läser yrkesutgången Maskinservice
utbildas i avancerad teknik och lär dig 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 även grunderna i växtodling och
lantbruksdjur.

YRKESUTGÅNG

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

TRÄDGÅRDSANLÄGGARE
Vill du utforma och anlägga funktionella utemiljöer?
Då är den här yrkesutgången något för dig. Här får
du kunskap om olika stensättningar – allt från markbeläggningar till avancerade trappkonstruktioner och
murar. I utbildningen ingår planering, beräkning av
materialåtgång, växtval och utformning av designskisser.
Genom kännedom om olika anläggningstekniker
projekterar och skapar du hållbara gröna utemiljöer.
Du lär dig om samband mellan markförhållanden,
dränering, jord och materialval. Självklart lär du dig att
köra de moderna maskiner som finns inom branschen.

YRKESUTGÅNG

HANDELSTRÄDGÅRD
Vill du arbeta med både trädgårdsväxter och binda tjusiga blomsterbuketter? I yrkesutgången Handelsträdgård lär du dig om trädgårdens
olika växter, odling, skötsel och förökningsmetoder. Du får kunskap
om hur du skapar olika miljöer i trädgården funktionellt och estetiskt,
samt vilka jordtyper, bevattningstekniker och gödslingsmetoder som
finns. Du lär dig beskäring av fruktträd, buskar och häckar. Den
här utgången ger dig grundkunskaper inom hantverket florist med
försäljning, kundbemötande och exponering.
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YRKESUTGÅNG

TRÄDGÅRDSMÄSTARE

Odling på
nya sätt!

Är du intresserad av växter och nyfiken på odling?
I utgången Trädgårdsmästare lär du dig att odla i växthus
och på friland på ett hållbart sätt. Allt ifrån grönsaker,
frukt och bär till perenner, sommarblommor och exotiska
växter. Du skördar och förädlar grönsaker till skolans
restaurang och lär dig köra moderna maskiner med
avancerad utrustning. Genom skötsel och utveckling av
skolans parkområde lär du dig att beskära träd, lägga
sten, designa och anlägga trädgårdar.
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YRKESUTGÅNG

DJURVÅRDARE

– SÄLLSKAPSDJUR & DJURVÄLFÄRD
Trivs du bäst nära djur? Yrkesutgången Djurvårdare –
sällskapsdjur och djurvälfärd 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.

Ta med din
bästa vän
till skolan!

YRKESUTGÅNG

DJURVÅRDARE
– DJURSJUKVÅRD

Lär dig om
a
många olik och
r
typer av dju v
deras beho

Vill du jobba med att ta hand om djur? Som
djurvårdare inom djursjukvården 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 kan det
här vara en väg att gå!

YRKESUTGÅNG

HUNDSPORT
Drömmer du om att arbeta professionellt med
hundar? Läser du yrkesutgången Hundsport får
du träna hundar och lära dig om hundsporter,
uppfödning, hundens beteende, problembeteenden och hundhållning. All träning och
utbildning sker i samspel med hunden.

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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Behörighet

GRAMMET
BRUKSPRO
TILL NATUR

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 (IMVNB) eller till Yrkesintroduktion (IMYNB).
IMVNB och IMYNB erbjuds på våra skolor i mån av plats. Innan du ansöker
är det viktigt att först ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din
hemkommun.

YRKESUTGÅNG

NATURVETENSKAP

IMVNB

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

Har du ambitioner att läsa vidare inom högre studier? Vår
naturvetenskapliga utgång är till för dig som har ett intresse
för naturbruk och samtidigt drömmer om att läsa vidare till
exempelvis agronom, veterinär eller etolog. Du som väljer
profilen läser förutom din inriktning mot djurvård, trädgård
eller lantbruk också teoretiska kurser inom matematik, fysik,
kemi, engelska och svenska. Du har även möjlighet att välja
till utökade kurser eller lägga till kurser som ger dig extra
meritpoäng inför kommande studier.

IMYNB

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

DJURVÅRD

LANTBRUK

TRÄDGÅRD

SKOGSBRUK

HÄSTHÅLLNING

NATURTURISM

Djurvårdare

Traktor- och
maskinförare

Trädgårdsanläggare

Skogsmaskinförare

Hästskötare
– ridsport

Reseledare

Välkommen till en växande bransch!

Djurskötare

Djurskötare

Skogsvårdare

Hästskötare
– travsport

Egen företagare

Här finns det många jobb och utbildningar,
oavsett om du vill plugga vidare eller börja
arbeta direkt efter gymnasiet.

Trädgårdsskötare
utemiljöer

Hunddagis

Avbytare

Golfbanearbetare

Mekaniker

Hästskötare
– islandshästsport

Naturguide

Hundpensionat

Ladugårdsförman

Trädgårdsbutik
– försäljning

Virkesmätare

Mekaniker

Mekaniker

Eventkoordinator

Parkarbetare/
kyrkogårdsarbetare

Klätterinstruktör

Plantskolearbetare

Paddelinstruktör

VAD KAN JAG JOBBA

MED I FRAMTIDEN?

Jag vill jobba med:
Här finns det
massor av jobb!

Det här är förslag på yrken inom den gröna
näringen. Många av utbildningarna på högskola
och universitet kräver särskild behörighet. Hör
med din studie- och yrkesvägledare på din skola
för mer information om behörigheter för de
olika utbildningarna.

Skidlärare
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Jag vill
jobba med:
Universitet
och högskola

DJURVÅRD

LANTBRUK

TRÄDGÅRD

SKOGSBRUK

HÄSTHÅLLNING

NATURTURISM

Djursjukskötare

Livsmedelsagronom

Landskapsarkitekt

Skogsmästare

Hippolog

Turismprogrammet

Husdjursagronom

Mark/växtagronom

Landskapsingenjör

Jägmästare

Veterinär

Turismvetenskap

Etologi
och djurskydd

Lantmästare

Hortonom

Skogsbrukstekniker

Etologi
och djurskydd

Affärsutvecklare
besöksnäring

Sport och
sällskapsdjur

Biolog

Trädgårdsingenjör
(Design och odling)

Skogsplanerare

Beridare

Eventkoordinator

Veterinär

Agrotekniker

Arborist

Skogstekniker

Hovslagare

Turism och äventyr

Zoolog

Klövvårdare

Trädgården och landskapsvårdens hantverk

Skogsvårdsentreprenör

Ridlärare

Kvalificerad
djurvårdare

Bioenergitekniker

Trädgårdstekniker

Yrkeshögskola
Här finns det
massor av jobb!

Exempel på andra yrken man kan
läsa till efter naturbruksprogrammet
Polis
Sjuksköterska
Civilingenjör
i energisystem

Socionom
Psykolog

Hästföretagare
Kuskutbildning
i brukshästkörning

Driftsledare

Jurist
Unghästutbildare
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SÅ SÖKER DU HIT:
Axevalla Hästcentrum hör till Naturbruksskolan Sötåsen, därför ska du som vill läsa på
Axevalla söka till Sötåsen med inriktningen
Hästhållning. Hela din gymnasieutbildning
är dock förlagd på Axevalla Hästcentrum.
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Här kan du läsa Naturbruksprogrammet
inriktning HÄSTHÅLLNING och välja att
specialisera dig mot travsport, ridsport
eller islandshästsport. Oavsett vad du
väljer så har du efter utbildningen en
yrkesexamen och är redo för näringens
yrkesprov som hästskötare.

Axevalla Hästcentrum är
på väg att bli ett regionalt
hästcentrum med helt nya
undervisningslokaler, stallar
och ridhus. Bygget av den
nya skolan beräknas vara
klart lagom till höstterminen
2023. Läs mer på sidan 37.

AXEVALLA
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Hästcentrum

Ha ridning
eller trav på
schemat!

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

32

33

YRKESUTGÅNG

HÄSTSKÖTARE
– TRAVSPORT
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- och montélicens
och även prova på att köra under tävlingsmässiga former. I slutet av din utbildning
har du möjlighet att ta yrkesprov för att
bli diplomerad hästskötare. Det innebär
att du har möjlighet att jobba i exempelvis
ett tävlingsstall, på ett stuteri eller på
ridskola.
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YRKESUTGÅNG

HÄSTSKÖTARE – RIDSPORT

YRKESUTGÅNG

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. I slutet av
din utbildning har du möjlighet att ta yrkesprov för att bli
diplomerad hästskötare. Det innebär att du har möjlighet
att jobba i exempelvis ett tävlingsstall, på ett stuteri eller på
ridskola.

HÄSTSKÖTARE
– ISLANDSHÄSTSPORT
Vill du jobba professionellt inom islandshästnäringen?
På yrkesutgången Hästskötare – islandshästsport 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. I slutet av din utbildning har du möjlighet
att ta yrkesprov för att bli diplomerad hästskötare. Det
innebär att du har möjlighet att jobba i exempelvis ett
tävlingsstall, på ett stuteri eller på ridskola.
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En helt ny skola
Du som börjar på Axevalla Hästcentrum
hösten 2022 kommer att få gå större
delen av din studietid på den nybyggda
skolan som förväntas stå klar hösten 2023.
På hästcentrumet har våra elever redan
nära till näringen och tillgång till travbana,
islandshästbanor och körhall. Det nya
hästcentrumet får helt nya undervisningslokaler, stallar, ridhus och mycket mer.

YRKESUTGÅNG

NATURVETENSKAP
Har du ambitioner att läsa vidare inom högre studier?
Vår naturvetenskapliga utgång är till för dig som har ett
intresse för naturbruk och samtidigt drömmer om att
läsa vidare till exempelvis hippolog, veterinär eller etolog.
Du som väljer profilen läser förutom din inriktning mot
häst också teoretiska kurser inom matematik, fysik, kemi,
engelska och svenska. Du har även möjlighet att välja till
utökade kurser eller lägga till kurser som ger dig extra
meritpoäng inför kommande studier.

Besök oss på
Axevalla Hästcentrum!
Det finns flera möjligheter att besöka Axevalla
Hästcentrum, träffa våra duktiga lärare och se
våra anläggningar. Nedan ser du de datum vi
öppnar upp för besök.

ÖPPET HUS
På våra öppet hus får du möta våra lärare
i deras yrkesroll, gå en rundvandring
och få all information du behöver.
2 oktober 2021 kl. 10.00–13.00
19 januari 2022 kl. 18.00-20.00

BESÖKSKVÄLLAR
På våra besökskvällar får du en
rundvandring och presentation av skolan.
8 december 2021 kl. 18.00-20.00
3 maj 2022 kl. 18.00-20.00
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LINN CLAESSON
OM FÖRSTA TIDEN
PÅ GYMNASIET

Säg hej till våra skolambassadörer!
I höst och vinter kan du träffa våra tre skolambassadörer
Elsa Jonzon, Linn Claesson och Clara Holgersson på mässor,
skolbesök och öppet hus på våra naturbruksskolor. De har
precis tagit studenten från våra skolor och finns nu till för
dig som står inför ditt gymnasieval. Här berättar de om sin
gymnasietid, om framtidsdrömmar och om att välja utbildning.

NÄR JAG BÖRJADE på gymnasiet var jag glad och
förväntansfull. Jag hade valt att läsa hästhållning på Axevalla Hästcentrum och såg verkligen fram emot att få göra det som jag älskar
mest av allt även i skolan och att utveckla min
kunskap ännu mer. Jag tyckte det var lite obehagligt i början att börja på en skola där jag
inte kände någon annan sedan innan. Tidigare
hade jag gått i skolan med kompisar som jag
haft sedan jag var väldigt liten. Men jag kände mig välkommen direkt när jag klev innanför
dörrarna på Axevalla Hästcentrum. Det kändes
som jag hade hamnat rätt.
De första skoldagarna hade vi mest ”lära
känna-dagar” där vi gjorde olika samarbetsövningar. Vi fick gå rundvandringar på anläggningen och vi fick träffa all personal. Detta
gjorde att vi lärde känna varandra väldigt bra
och klassen fick en fin samanhållning. När alla
har samma intresse så var det också mycket
lättare att lära känna varandra. Vi blev som en
familj, både personal och elever.

ELSA JONZON OM TANKARNA INNAN OCH EFTER GYMNASIEVALET

CLARA HOLGERSSON OM
SINA FRAMTIDSPLANER

TIDEN INNAN GYMNASIEVALET snurrade det
massa tankar i huvudet; jag hade ingen
aning om vad jag ville göra när jag blev
stor eller vad jag ville plugga på gymnasiet. Jag var framför allt nervös över vilka
konsekvenser mitt gymnasieval skulle ha
på mitt framtida liv och vad min omgivning skulle tycka om mitt val. Utan lantbruksbakgrund, utöver gården hemma
som jag tidigare inte varit så intresserad
av, valde jag naturbruksprogrammet med
inriktning lantbruk. Nu i efterhand ser jag
att det är det bästa valet jag hade kunnat gjort. Jag har fått en bred utbildning
där jag kan läsa vidare till nästan vad som
helst eller börja jobba direkt efter studenten, dessutom får jag vara ute i naturen
och umgås med likasinnade.

EFTER MINA TRE ÅR på naturbruksprogrammet på
Sötåsen, där jag gick inriktningen djurvård/utgång
hundsport, så fick jag verkligen upp ögonen för hur
givande och roligt det är att jobba med hundar. Men
också hur roligt det är att träna hund tillsammans
med andra. Det har förstärkt mitt driv mot målet att
få jobba med hundar på heltid, helst inom polisen
eller militären.
Efter studenten har jag tänkt att jobba i några år och
sedan läsa till några extra kurser så att jag kan börja
plugga till polis och vidare mot hundförare. Men jag
skulle inte bli förvånad om min plan ändras då jag har
fått prova på massa olika roliga yrken så som skogsarbete och ladugårdtjänst vilket jag också trivs mycket
bra med. Så jag får se vad framtiden har att erbjuda
men jag välkomnar den med öppna armar.
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”Hemma” på internatet
På alla våra skolor finns internat där du har möjlighet att bo under veckodagarna.
Du kan önska att få bo i ett eget rum eller i ett delat rum och vi försöker i så stor
utsträckning som möjligt att tillmötesgå önskemålen. Vår internatpersonal finns
tillgänglig på skolan dygnet runt och ordnar ofta aktiviteter på kvällarna efter skoltid. När du bor på internat får du frukost, lunch och middag i skolrestaurangen. På
Axevalla Hästcentrum finns även möjlighet att bo på internatet under helgerna för
dig som har med dig din egen häst till skolan.
Vi pratade
med Rebecka och Maria, som gått sina tre
gymnasieår på Naturbruksskolan Uddetorp och
bott på skolans internat under hela studietiden.
Rebecka kommer från en gård mellan Grästorp
och Lidköping, och Maria från Vara. De åkte hem
varje fredag eftermiddag och var hemma under
helgen. Men från måndag till fredag bodde de
på skolområdet mitt emellan ladugården och
skolbyggnaden. Maria och Rebecka bodde först i
varsitt eget rum men valde senare att dela på ett
dubbelrum.
– Man umgicks ju ändå hela kvällarna så enda
skillnaden från förut var att vi även sov i samma
rum också, skrattar Maria.

– Man kommer mycket närmare varandra än
om man bara går i skolan tillsammans. När man
bor på skolan så umgås man i så många fler
sammanhang och är tillsammans alla tider på
dygnet, berättar Rebecka.

HUR ÄR LIVET PÅ SKOLANS INTERNAT?

BRA SAMMANHÅLLNING
Att bo på internat gjorde också att det gick
snabbt att lära känna sina klasskompisar:
– Det var speciellt roligt i ettan när man precis
börjat på skolan och höll på att lära känna varandra. När man bor vägg i vägg blir man snabbt
väldigt bekväm med alla och har väldigt roligt
ihop. Man får en väldigt bra sammanhållning i
klassen, instämmer Maria.
Rebecka och Maria beskriver internatet som
ett sätt att flytta hemifrån, men ändå inte. Alla
mål mat serveras i skolrestaurangen och det finns
alltid internatpersonal tillgänglig dygnet runt.
– Att flytta till internatet var ett lagom steg mot
att flytta hemifrån. Man får friheten att komma
hemifrån och få klara sig själv, men slipper
det tråkiga som att betala räkningar och laga
mat – det blir som det bästa av två världar, säger
Rebecka.

AKTIVITETER EFTER SKOLTID
Skoldagen slutar oftast runt 16.00 och efter
det finns ett schema med aktiviteter som internatpersonalen ordnar. Det kan vara allt från
volleybollturneringar till resor till simhallen eller
maskinvisningar. Aktiviteterna är såklart frivilliga
och man kan också välja att bara hänga på
rummet eller hitta på något annat tillsammans
med klasskompisarna.

På internatet får du som elev
vid behov stöd både i skolarbetet
och i din personliga utveckling

Internat med förstärkt boendestöd
På våra skolor finns internat med förstärkt boendestöd (IFS). Det betyder att du har stöd av
internatpersonal utanför skoltid. På internatet blir alla som en liten familj där ni umgås även
efter skoltid och hjälps åt med alla hushållssysslor.
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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
och utvärdering efteråt. Dessutom stöttar din
yrkeslärare dig under pågående APL.
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

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.

APL

Internat med
förstärkt boendestöd

Under utbildningen har du minst
22 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.

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

Programmet är ett av åtta nationella program inom gymnasiesärskolan. Utbildningen är
fyraårig och består av både praktiska och teoretiska inslag samt kurser som förbereder dig
inför vuxenlivet.

Prova på!
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PROGRAMFÖRDJUPNING

VÄXT OCH MASKIN

PROGRAMÖVERSIKT

Vill du jobba praktiskt ute i det fria? Du som väljer
programfördjupningen Växt och maskin får kunskap
inom både växtodling, skog, maskiner och trädgård.
Du får lära dig att köra maskiner som traktor, motorsåg och röjsåg och kan även välja kurser där du lär dig
ta hand om kor, grisar och får. Den här programfördjupningen är därför rätt väl för dig som vill jobba på
en gård, som skogsskötare eller med att ta hand om
parker och trädgårdar.

På Naturbruksprogrammet läser alla de grundläggande gymnasiekurserna
samt biologi, entreprenörskap och naturbruk. Den inriktning du har valt
innehåller ett obligatoriskt kurspaket. Utöver det väljer du också en
yrkesutgång med ett valbart kurspaket där du specialiserar dig på ett område
inom din inriktning.

1

När du väljer att läsa Naturbruksprogrammet väljer
du även en inriktning – djurvård, hästhållning,
lantbruk, naturturism, trädgård eller skogsbruk.

Se följande sidor för vilka
kurser som ingår i respektive
inriktning.

DE HÄR KURSERNA LÄSER ALLA SOM GÅR NATURBRUKSPROGRAMMET

PROGRAMFÖRDJUPNING

DJUR
Trivs du bäst nära djur och natur? På programfördjupningen Djur får du lära dig att ta hand
om både små och stora djur. Du kan välja kurser
inom smådjur, lantbruksdjur eller häst. Du får
också kunskap om miljöerna runt djuren, både
om burar och om zoo- och djurparksmiljöer.
Djur är därför valet för dig som drömmer om att
jobba på hunddagis, i ett stall, i zoobutik eller
med djuren på en gård.

2
3

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1

600p

Programgemensamma ämnen
Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk

400p

Individuellt val
200p
För aktuellt kursutbud, se vgregion.se/naturbruk
Gymnasiearbete

Du väljer yrkesutgång inom din inriktning i slutet av
första terminen, exempelvis trädgårdsmästare,
växtodling eller skogsvårdare.

100p

Se följande sidor för vilka
yrkesutgångar du har
möjlighet att välja mellan.

GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina
studier. Du väljer då till svenska 2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3 plus även en kurs
i engelska 6. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja
möjligheten med utökat program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om
hur du kan lägga upp dina studier för att bli högskolebehörig och om du har frågor
kring eftergymnasiala studier och eventuell särskild behörighet.
SÄRSKILD BEHÖRIGHET

Utöver den grundläggande högskolebehörigheten kan vissa högskolor/universitet ha krav
på särskild behörighet. Lägsta betygskrav är godkänt (E) om det inte står något annat.
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PROGRAMÖVERSIKT
NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING SKOGSBRUK
Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen

Inriktning Skogsbruk

600p
400p

Individuellt val
Gymnasiearbete

2500P

200p
100p

700p

Marken och växternas biologi
Motor- och röjmotorsåg 1
Mångbruk av skog

Yrkesutgångar
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PROGRAMÖVERSIKT
NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING NATURTURISM
Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen

Inriktning Naturturism

Terrängtransporter
Virkestransport med skotare
Skogsskötsel 1
Virkeslära
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sidan 47.

Marken och växternas biologi
Motor- och röjmotorsåg 1
Mångbruk av skog

Yrkesutgång

500p

Skogsmaskinförare
Avverkningsmaskiner
Serviceteknik naturbruk 1/Svenska 2*
Skogsmaskiner specialisering (200p)
Skogsskötsel 2

Reparatör/Skoglig grävmaskinist
Grävmaskin (200p) (Mobila arbetsmaskiner)
Serviceteknik 1
Serviceteknik 2
Serviceteknik specialisering – hydraulik & pneumatik
Serviceteknik specialisering – tillverkning & reparation/
Svenska 2*

Utökade kurser**
Historia 1a2
Matematik 2a
Samhällskunskap 1a2

Utökade kurser**
Historia 1a2
Matematik 2a
Samhällskunskap 1a2

Skogsvårdare
Avverkningsmaskiner
Motor- och röjmotorsåg 2
Serviceteknik naturbruk 1/Svenska 2*
Skogsskötsel specialisering
Skogsskötsel 2

600p
400p

Individuellt val
Gymnasiearbete

Naturturism 1
Naturturism 2
Terrängtransporter

600p

Upplevelseturism Outdoor
Aktiviteter och upplevelser
Aktivitetsledarskap
Besöksnäring
		
Fiske och vattenvård 1
Naturturism 3
		
Service och bemötande/ Svenska 2*
Utökade kurser**
Historia 1a2
Matematik 2a
Samhällskunskap 1a2 		

Utökade kurser**
Historia 1a2
Matematik 2a
Samhällskunskap 1a2

* Du som väljer att läsa till grundläggande
högskolebehörighet läser den teoretiska kursen.
Det finns även möjlighet att läsa till särskild behörighet.

* Du som väljer att läsa till grundläggande
högskolebehörighet läser den teoretiska kursen.
Det finns även möjlighet att läsa till särskild behörighet.

** Kurser som ligger utanför programmets 2500 poäng 			
och är möjliga att läsa för att få utökade behörigheter.

** Kurser som ligger utanför programmets 2500 poäng 			
och är möjliga att läsa för att få utökade behörigheter.
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200p
100p

600p

Jakt och viltvård
Jakt och viltvård 1
Jakt och viltvård 2 (200p)
Jakt och viltvård specialisering
– Jaktmetoder och arrangemang
Jakt och viltvård specialisering – viltvård/Svenska 2*

Utökade kurser**
Historia 1a2
Matematik 2a
Samhällskunskap 1a2

2500P
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PROGRAMÖVERSIKT
NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING LANTBRUK
Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen

Inriktning Lantbruk
Marken och växternas biologi
Fordon och redskap
Djuren i naturbruket
Lantbruksdjur 1

Yrkesutgångar

600p
400p

Individuellt val
Gymnasiearbete

2500P

200p
100p

Sö
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PROGRAMÖVERSIKT
NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING LANTBRUK
Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen

Inriktning Lantbruk

700p
sieDe gymna
a och
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samma
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m
programge
ar
tt du på
kurserna hi
sidan 47.

Lantbruksmaskiner 1
Växtodling 1
Byggnadsunderhåll

500p

600p
400p

Individuellt val
Gymnasiearbete

2500P

200p
100p

700p

Fordon och redskap
Marken och växternas biologi
Djuren i naturbruket
Lantbruksdjur 1

Yrkesutgångar

sieDe gymna
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m
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m
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kurserna hi
sidan 47.

Lantbruksmaskiner 1
Växtodling 1
Byggnadsunderhåll

500p

Växtodling
Växtodling 2
Växtodling specialisering
Lantbruksmaskiner 2
Företagsekonomi 1/Matematik 2a*/Serviceteknik 1
Lastmaskiner och truckar/Kemi 1*

Entreprenad
Serviceteknik 1
Grävmaskin (200p)
Företagsekonomi 1/ Matematik 2a/
Lastmaskiner och truckar
Motor- och röjmotorsåg

Lantbruksdjur
Lantbruksdjur 2
Lantbruksdjur specialisering 1
Djurens biologi
Företagsekonomi 1/Matematik 2a
Lastmaskiner och truckar/Svenska 2*

Lantbruk – Naturvetenskap
Svenska 2
Kemi 1
Fysik 1b1
Matematik 2
Matematik 3

Lantbruksdjur
Lantbruksdjur 2
Lantbruksdjur specialisering
Djurens biologi
Företagsekonomi 1/Matematik 2a */Serviceteknik 1
Lastmaskiner och truckar/Kemi 1*

Lantbruk – Naturvetenskap
Matematik 2
Matematik 3
Matematik 4
Kemi 1
Fysik 1b1

Växtodling
Serviceteknik 1
Växtodling 2
Företagsekonomi 1/Matematik 2a
Lantbruksmaskiner 2
Lastmaskiner och truckar/Svenska 2*

Utökade kurser
Matematik 4
Kemi 2
Fysik 1b2

Miljö
Bevarandebiologi
Natur och landskapsvård
Biologi specialisering – Hållbar utveckling
Företagsekonomi 1/Matematik2a*/Serviceteknik 1
Lastmaskin och truckar/Kemi 1*

Utökade kurser
Engelska 6
Matematik 3
Kemi 2
Fysik 1b2

Maskinservice
Serviceteknik 1
Serviceteknik 2
Företagsekonomi 1/Matematik 2a
Lantbruksmaskiner 2
Lastmaskiner och truckar/Svenska 2*

Meritpoäng
Engelska 7
Moderna språk

Läs till för att få
naturvetenskapliga
behörigheter.

Samhällskunskap 1a2
Historia 1a2

Maskinservice
Lantbruksmaskiner 2
Serviceteknik 1
Serviceteknik 2
Serviceteknik specialisering

Meritpoäng
Engelska 7
Moderna språk

Samhällskunskap 1a2
Historia 1a2

Läs till för att få
extra meritpoäng inför
kommande studier.

Företagsekonomi 1/Matematik 2a*/Lastmaskiner och truckar

* Du som väljer att läsa till grundläggande högskolebehörighet och särskild behörighet läser den teoretiska kursen.
Svenska 2 och Svenska 3 läses inom det individuella valet. Engelska 6 läses som utökad kurs.
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Läs till för att få
naturvetenskapliga
behörigheter.

* Du som väljer att läsa till grundläggande högskolebehörighet läser den 			
teoretiska kursen. Svenska 3 och engelska 6 läses inom det individuella valet.
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Läs till för att få
extra meritpoäng inför
kommande studier.
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PROGRAMÖVERSIKT
NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING TRÄDGÅRD
Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen

Inriktning Trädgård

600p
400p

Individuellt val
Gymnasiearbete

2500P

200p
100p

700p

Fordon och redskap
Marken och växternas biologi
Växtkunskap 1
Trädgårdanläggning 1

Sö
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n

PROGRAMÖVERSIKT
NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJURVÅRD
Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen

Inriktning Djurvård

Trädgårdsodling
Skötsel av utemiljö
Beskärning och trädgård

sieDe gymna
ma och
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a
mensamm
programge
ar du på
tt
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er
kurs
sidan 47.

Djurens biologi
Djurhållning
Djuren i naturbruket

Yrkesutgångar
Yrkesutgångar

600p
400p

Individuellt val
Gymnasiearbete

2500P

200p
100p

500p
Sällskapsdjur 1
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
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sidan 47.

700p

500p

Trädgårdsmästare
Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär
Odling i växthus 1/Svenska 2
Trädgårdsodling – plantskoleväxter
Företagsekonomi 1/Matematik 2a
Trädgårdsmaskiner

Trädgård – Naturvetenskap
Svenska 2
Kemi 1
Fysik 1b1
Matematik 2
Matematik 3

Handelsträdgård
Växtkunskap 2
Odling i växthus 1/Svenska 2
Trädgårdsodling – plantskoleväxter
Servicekunskap
Företagsekonomi 1/Matematik 2a

Utökade kurser
Matematik 4
Kemi 2
Fysik 1b2

Trädgårdsanläggare
Trädgårdsanläggning 2
Trädgårdsanläggning specialisering/Svenska 2
Skötsel av utemiljö specialisering
Lastmaskiner och truckar
Företagsekonomi 1/Matematik 2a

Meritpoäng
Engelska 7
Moderna språk

Läs till för att få
naturvetenskapliga
behörigheter.

Samhällskunskap 1a2
Historia 1a2
Läs till för att få
extra meritpoäng inför
kommande studier.

Djurvårdare – Djurpark/djurträning
Hundkunskap 1
Djurparksdjur 1
Djur specialisering – träning av djur
Biologi specialisering –fördjupad etologi
Personlig försäljning/Lantbruksdjur 1/ Svenska 2*
Bevarandebiologi/Matematik 2a
Djur specialisering – min utgång

Hundsport
Hundkunskap 1
Hundkunskap 2
Hundkunskap 3
Träning med hund
Personlig försäljning/lantbruksdjur 1/Svenska 2*
Bevarandebiologi/Matematik 2a
Djur specialisering – min utgång
Djurvårdare – Sällskapsdjur och djurvälfärd
Hundkunskap 1
Djurparksdjur 1
Sällskapsdjur 2
Biologi specialisering –fördjupad etologi
Personlig försäljning/Lantbruksdjur 1/ Svenska 2*
Bevarandebiologi/Matematik 2a
Djur specialisering – min utgång

Djurvårdare – Naturvetenskap
Svenska 2
Hundkunskap 1
Djurparksdjur 1
Matematik 2
Matematik 3
Kemi 1
Fysik 1b1

Djurvårdare – Djursjukvård
Hundkunskap 1
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 (200p)
Biologi specialisering –fördjupad etologi
Personlig försäljning/Lantbruksdjur 1/ Svenska 2*
Bevarandebiologi/Matematik 2a
Djur specialisering – min utgång

Utökade kurser
Matematik 4
Kemi 2
Fysik 1b2
Historia 1a2
Samhällskunskap 1a2
Meritpoäng
Engelska 7
Moderna språk

* Du som väljer att läsa till grundläggande högskolebehörighet läser den 			
teoretiska kursen. Svenska 3 och engelska 6 läses inom det individuella valet.
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* Du som väljer att läsa till grundläggande högskolebehörighet läser den 			
teoretiska kursen. Svenska 3 och engelska 6 läses inom det individuella valet.
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Läs till för att få
naturvetenskapliga
behörigheter.

Läs till för att få
extra meritpoäng inför
kommande studier.
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PROGRAMÖVERSIKT
NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING HÄSTHÅLLNING

Lä
Sö se
tå s p
se å
n

PROGRAMÖVERSIKT

2500P
GYMNASIESÄRSKOLAN – PROGRAMMET FÖR SKOG, MARK OCH DJUR

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen

Inriktning Hästhållning
Djurens biologi
Djurhållning
Fordon och redskap

Yrkesutgångar

600p
400p

Individuellt val
Gymnasiearbete

200p
100p

700p
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Hästkunskap 1
Hästkunskap 2
Ridning och körning (200 p)

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900p

Programgemensamma ämnen

Svenska 1
Engelska 1
Matematik 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Estetisk verksamhet
Naturkunskap 1

Naturbruk
Naturbruksteknik
Biologi – naturbruk

Programfördjupningar

500p

Hästskötare – Travsport
Hästkunskap 3
Trav 1
Trav 2
Biologi specialisering – träningsfysiologi/Svenska 2*
Aktivitetsledarskap/Matematik 2a

Hästskötare – Naturvetenskap
Svenska 2
Matematik 2
Matematik 3
Kemi 1
Fysik 1b1

Hästskötare – Islandshästsport
Hästkunskap 3
Ridning 1
Ridning 2
Biologi specialisering – träningsfysiologi/Svenska 2*
Aktivitetsledarskap/Matematik 2a

Utökade kurser
Matematik 4
Kemi 2
Fysik 1b2
Historia 1a2
Samhällskunskap 1a2

Hästskötare – Ridsport
Hästkunskap 3
Ridning 1
Ridning 2
Biologi specialisering – träningsfysiologi/Svenska 2*
Aktivitetsledarskap/Matematik 2a

Meritpoäng
Engelska 7
Moderna språk

Läs till för att få
naturvetenskapliga
behörigheter.

Individuellt val
Yrkesutgångar
Gymnasiesärskolearbete

900p

Växt och maskin
Växtkunskap 1
Basmaskin – körning 1
Basmaskin – körning 2
Hem- och konsumentkunskap 1
Växtodling grund
Naturbruksteknik – specialområde
Skötsel av utemiljöer 1
Skötsel av utemiljöer 2
Skogsbruk 1
Växtodling 1
Växtodling 2
Lantbruksdjur 1
Lantbruksdjur 2

Djur
Växtkunskap 1
Basmaskin – körning 1
Basmaskin – körning 2
Hem- och konsumentkunskap 1
Lantbruksdjur 1
Växtodling – grund
Sällskapsdjur 1
Sällskapsdjur 2
Sällskapsdjur specialisering
Hästkunskap 1
Hästkunskap 2
Ridning och körning 1

Läs till för att få
extra meritpoäng inför
kommande studier.

Inom det individuella valet
finns även möjlighet att välja kurserna
Idrott och hälsa specialisering 1 och 2

SÅ SÖKER DU HIT:
Axevalla Hästcentrum hör till Naturbruksskolan Sötåsen, därför ska du som vill läsa på
Axevalla söka till Sötåsen med inriktningen
Hästhållning. Hela din gymnasieutbildning
är dock förlagd på Axevalla Hästcentrum.

* Du som väljer att läsa till grundläggande högskolebehörighet läser den teoretiska kursen.
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KONTAKT
Växel
Naturbruksförvaltningen
Tel: 010-455 08 30
Webbplats: www.vgregion.se/naturbruk
SYV Uddetorp
Madelaine Bergman
Tel: 070-082 43 51
E-post: madelaine.bergman@vgregion.se

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ:

SYV Sötåsen och Axevalla Hästcentrum
Annette Tivenäs
Tel: 073-801 63 38
E-post: annette.tivenas@vgregion.se
SYV Svenljunga
Jessica Brobjer
Tel: 072-206 38 82
E-post: jessica.brobjer@vgregion.se

