
SKOG, MARK OCH DJUR
GYMNASIESÄRSKOLAN

Vill du lära dig mer om lantbruk, lantbruks-
djur, hästhållning eller skogsbruk?

Som elev på gymnasiesärskolan får du t ex 
lära dig:

• Att sköta lantbruksdjur.

• Att sköta, rida och köra hästar. 

• Att sköta och köra maskiner inom lant-
bruk och skogsbruk.

• Att bruka skog och mark.

Under din utbildning får du göra APL  
(arbetsplatsförlagt lärande) och på så sätt 
prova dina kunskaper på en arbetsplats.

På skolan finns ett fint skoljordbruk med 
egna hästar, lantbruksdjur och maskiner. 
Här får du praktiskt arbeta med det som du 
har lärt dig inom din inriktning lantbruk, 
skogsbruk, djurskötsel eller hästhållning.  
På så sätt kommer du att få en omväxlande 
och kreativ gymnasietid. 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

År 1 – alla elever läser samma kurser. 
Förutom vanliga skolämnen som svenska, 
matematik och engelska får du då prova på 
olika arbeten inom naturbruk - traktorkör-
ning, arbete i ladugård, arbete med hästar, 
skogsarbete och en hel del annat. Några 
veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) på 
företag inom naturbruk ingår också.

År 2, 3 och 4 – du specialiserar dig mot 
lantbruk, skogsbruk, djurskötsel eller häst-
hållning. I slutet av utbildningen förbereds 
du för livet efter gymnasiet genom under-
visning kring boende, vardagsekonomi och 
matlagning. Mer av utbildningen kommer 

att ske ute på gårdar eller i stallar (APL) för 
att du skall kunna få kontakter för eventuellt 
framtida arbete. 

Sista året ser en normal skolvecka ut så här: 
2 dagar APL + 2 dagar praktiska övningar 
på skolan + 1 dag teori på skolan.

EFTER GYMNASIET
Under din utbildning får du kunskaper så 
att du efter gymnasiet är förberedd för ett 
yrke med anknytning till skog, mark och 
djur.

Skog, Mark & Djur
Allt du vill veta om



Nationella programmet
Vretagymnasiet har en gymnasiesärskoleutbildning  
inom det nationella programmet – Skog Mark och Djur.  
Utbildningen är på 4 år och omfattar 3 600 timmar.

För dig som har lång pendlingsväg eller kanske bor så att pendling är  
omöjlig finns eventuellt möjlighet att bo hos oss under skolveckorna. 

Mer information om boendet hittar du på vår hemsida.

Prova på vår utbildning
Vi tycker det är viktigt att du får besöka oss och vara med i verksamheten för 
att känna om skolan och utbildningen känns rätt. 

Under hösten erbjuder vi dig som går i årskurs 9 att vara med oss under en 
prova-på-vecka och under våren är du som går i årskurs 7 och 8 välkommen 
att besöka oss. Vi kan också ta emot besök vid andra tillfällen.

Välkommen att höra av dig om du är intresserad!

BOENDE

SKOG, MARK & DJUR
GEMENSAMMA KURSER 
ALLA UTGÅNGAR

Engelska 1 100 p
Estetisk verksamhet 100 p
Historia 1 50 p
Idrott och hälsa 1  200 p
Matematik 1  100 p
Naturkunskap 1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1  50 p
Svenska 1  200 p
Biologi - Naturbruk  100 p
Naturbruk  200 p
Naturbruksteknik  100 p
Digital kompetens  100 p
Hem- och konsument- 
kunskap 1  100 p
Körning – basmaskiner 1  100 p
Service och bemötande 1 100 p
Gymnasiesärskolearbete  100 p

Individuellt val 200 p

KURSER UTGÅNG DJUR
Lantbruksdjur 1+2  200 p
Växtodling - grund  100 p
Sällskapsdjur 1  100 p
Växtodling 1  100 p

KURSER UTGÅNG HÄST
Hästkunskap 1+2  200 p
Lantbruksdjur 1  100 p
Ridning och körning 1+2  200 p

KURSER UTGÅNG LANTBRUK
Naturbruksteknik  
- specialområde  100 p
Växtodling - grund  100 p
Röjmotorsåg  100 p
Växtodling 1+2  200 p

KURSER UTGÅNG SKOG
Motorsåg  100 p
Naturbruksteknik  
- specialområde  100 p
Röjmotorsåg  100 p
Skogsbruk 1+2  200 p
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