
DJURVÅRD
NATURBRUKSPROGRAMMET

Vill du lära dig mer om djur? Vill du få en 
bred utbildning som öppnar möjligheter för 
dig att arbeta med djur i olika sammanhang? 
Du väljer att fördjupa dig inom olika grenar 
av djurvård. Du kan också välja högskoleprofil 
för att läsa vidare på universitetet och högsko-
la.

 

I vår moderna djuranläggning har vi bl a 
reptiler, fåglar, gnagare och fiskar. Här får du 
arbeta praktiskt med daglig skötsel av dju-
ren, hantering och förebyggande hälsovård. 
Dessutom får du lära dig att sköta och hantera 
hundar i vårt hunddagis och trim. Under hela 
utbildningen varvar vi praktiska övningar med 
teori och praktik (APL) på olika arbetsplatser. 

Om du fördjupar dig i djurvård ges du möjlig-
het att bli certifierad zoohandlare, något som 
gör dig extra attraktiv i zoobranschen. Genom 
till exempel samarbete med olika hundorgani-
sationer kan du utbilda dig till hundinstruktör 
eller ringsekreterare.

EFTER GYMNASIET

Genom att läsa djurvård hos oss har du en 
mängd olika yrkesmöjligheter. Du kan söka 
arbete i bl a zoobutik, hunddagis, djursjukhus 
eller djurpark. Eller varför inte starta eget 
företag inom djurbranschen? 

Med fördjupning i hund kan du driva eget 
hunddagis eller något annat företag inom den 
expansiva hundnäringen. 

Du kan också skaffa dig be-
hörighet till universitets- och 
högskoleutbildningar om du 

kombinerar utbildningen med det samhälls- 
vetenskapliga spåret. Du får då en unik gym-
nasieutbildning som ger dig yrkesexamen, så 
att du kan få arbete direkt. 

Samtidigt blir du behörig till högskole- och 
yrkeshögskoleutbildningar, t ex djursjuk- 
skötare eller husdjursagronom. 

Alla djurÄlskar
För dig som



Naturvetenskaplig
Samhällsvetenskaplig

?
Många av våra inrikningar går att läsa i kombination med 
full högskolebehörighet med Natur eller Sam som huvud-
spår. WWW.NBG.NU för mer info.

DJURVÅRD
GEMENSAMMA KURSER 
ALLA UTGÅNGAR

Engelska 5  100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1 100 p
Biologi 1 100 p
Entreprenörskap  100 p
Naturbruk 200 p
Djurens Biologi 100 p
Djuren i naturbruket 100 p
Djurhållning 100 p
Sällskapsdjur 1 100 p
Djurvård inom djurens  
hälso- och sjukvård 1 100 p
Hundkunskap 1 100 p
Gymnasiearbete 100 p

Oberoende av vilken nivå på högskolebehörighet 
du siktar på så kan du läsa hos oss.  
Kontakta vår studievägledare:  
013-22 79 12, syvnbg@regionostergotland.se

KURSER UTGÅNG 
DJURVÅRD: ZOOHANDEL/HUND

Hundkunskap 2 100 p 
Entreprenörskap  
och företagande 100 p
Servicekunskap/Svenska 2 100 p
Alt 1 (mot zoohandel)  
Sällskapsdjur 2 100 p
Djur i zoo-handel 200 p
Alt 2 (mot hund) 
Hundkunskap 3 100 p
Träning av hund 100 p
Aktivitetsledarskap 100 p

Individuellt val  200 p
t ex kurser i engelska och svenska som ger 
grundläggande högskolebehörighet, matematik 
2a eller yrkeskurser som spetsar din utbildning

Djurvård går att kombinera med
Samhällsvetenskaplig profil som har ett eget  
studievägblad.

E-post: himmelstalund@regionostergotland.se     Webb: www.nbg.nu    Telefon: 011-28 33 00

WWW.NBG.NU
Följ oss på: 

Himmelstalundsgymnasiet:
DJURPARK OCH TROPISK ANLÄGGNING   Skötsel och träning av vilda och exotiska djur
DJURSJUKVÅRD   Vård av sjuka djur på klinik
DJURVÅRD   Fördjupning inom zoohandel/hund
FLORIST   Floristik och entreprenörskap
TRÄDGÅRD   Anläggning och odling

Vretagymnasiet:
HÄSTSKÖTARE
NATIONELL IDROTTSUTBILDNING MED SPECIALIDROTT
DJURSKÖTARE
LANTBRUK
MASKIN
SKOGSBRUK
MARK OCH ENTREPRENAD
YRKESFÖRARE
MASKINMEKANIKER

Naturbruksgymnasiet Östergötland har dessa studievägar


