
HÖGSKOLEPROFIL VRETA
NATURBRUKSPROGRAMMET MED

Vill du ha möjligheten att kunna gå 
vidare till högskolestudier och samtidigt 
få en yrkesutbildning? 
Då kan du välja att läsa högskoleprofilen. 

Många av våra studievägar innehåller de 
kurser som ger grundläggande och särskild 
behörighet till de flesta av högskolans utbild- 
ningar. Du får en yrkesexamen och möjlig- 
heten att gå direkt ut i arbetslivet, samtidigt 
som du får behörighet att studera vidare. 
 

När du söker till oss anger du att du vill läsa 
högskoleprofilen. På Vreta väljer du spår 
när du börjat hos oss. På baksidan av detta 
blad hittar du vilka utbildningsområde som 
respektive spår ger behörighet till.

NATURVETENSKAPLIGA SPÅRET
Funderar du på att bli veterinär, agronom, 
jägmästare, landskapsarkitekt, ingenjör eller 
något annat inom det naturvetenskapliga 
området? 

Här läser du förutom den grundläggande be-
hörigheten även kurser i matematik, fysik och 
kemi. Du kan läsa kurser på upp till 2850 p, 
vilket innebär att du läser ett utökat program.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA SPÅRET
Kanske vill du bli lärare, polis, socionom  
eller sjuksköterska?

Här läser du den grundläggande behörig-
heten samt matematik, samhällskunskap  
och historia. Du läser ett utökat program  
på 2600 p.

EKONOMISPÅRET
Vill du läsa ekonomi på universitetet i fram-
tiden? 

Förutom grundläggande högskolebehörighet 
läser du Matematik 3, Företagsekonomi 1, 
samhällskunskap och historia. Du läser ett 
utökat program på 2800 p.



HÖGSKOLEPROFIL
GEMENSAMMA KURSER 
ALLA UTGÅNGAR

NATURVETENSKAPLIGT SPÅR:
Kemi 1 + 2
Fysik 1b1 + 1b2 + 2
Matematik 2a + 3c + 4
Svenska 2 + 3
Engelska 6

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT SPÅR:
Samhällsvetenskap 1a2
Historia 1a2
Matematik 2a
Svenska 2 + 3
Engelska 6

EKONOMISKT SPÅR:
Samhällsvetenskap 1a2
Historia 1a2
Matematik 2a + 3c
Svenska 2 + 3
Engelska 6
Företagsekonomi 1

Vretagymnasiet erbjuder högskole-
profil Natur/Sam/Ekonomi på studie-
vägarna:
Hästskötare (även NIU-ridsport)
Djurskötare
Lantbruk
Skogsbruk

Himmelstalundsgymnasiet erbjuder 
högskoleprofil Natur/Sam på studie-
vägarna:
Djurpark och tropisk anläggning
Djursjukvård
Djurvård
Trädgård (samhällsvetenskapligt)

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

E-post: vreta@regionostergotland.se     Webbadress: www.nbg.nu     Telefon: 013-22 79 10

WWW.NBG.NU
Följ oss på: 

Naturvetenskaplig
Samhällsvetenskaplig

?
Till vänster ser du de inrikningar går att läsa i kombination 
med full högskolebehörighet med Natur, Sam eller Ekonomi 
som huvudspår. WWW.NBG.NU för mer info.

Vretagymnasiet:
HÄSTSKÖTARE Ridning/Trav
NIU RIDSPORT Dressyr eller Hoppning
DJURSKÖTARE Kombination av hund, häst, lantbruksdjur 
LANTBRUK Kombination av lantbruksdjur och växtodling
MASKIN Maskinförare och entreprenör
SKOGSBRUK Skogsmaskinförare eller skogsvårdare
MARK OCH ENTREPRENAD Anläggningsarbete
YRKESFÖRARE   Tunga transporter
MASKINMEKANIKER   Tunga maskiner

Himmelstalundsgymnasiet:
DJURPARK OCH TROPISK ANLÄGGNING
DJURSJUKVÅRD
DJURVÅRD
FLORIST
TRÄDGÅRD

Naturbruksgymnasiet Östergötland har dessa studievägar

Ekonomi


