
LANTBRUK
NATURBRUKSPROGRAMMET

Vill du arbeta på ett lantbruksföretag i fram-
tiden? Då har vi utbildningen för dig. Du 
får kunskap om djur, växtodling, teknik och 
ekonomi. Du lär dig producera spannmål, 
mjölk och kött samt vårda miljön, maskiner 
och byggnader. Du får en bred utbildning 
som följer utvecklingen inom lantbruket på 
mycket nära håll.

Grunderna får du på Järngården, vårt skol- 
jordbruk. Du följer växtodlingssäsongen, 
där teori varvas med praktik. 

Kunskaperna tar du med dig när du prak-
tiserar på olika lantbruksföretag. Under de 
tre åren på skolan ingår femton veckors APL 
(arbetsplatsförlagt lärande). Möjlighet finns 
att förlägga delar av de femton praktik- 
veckorna utomlands. 

Du har under din APL möjlighet att knyta 
viktiga kontakter för framtiden och framtida 
anställningar. Vill du bli egen företagare har 
du stor glädje av kurserna i entreprenörskap 
och företagsekonomi. 

Under utbildningens gång kan du pröva för 
olika yrkesbevis eller kursintyg bl a villkorad 
läkemedelsanvändning – bevis på din kun-
skap och bra meriter när du söker jobb.

EFTER GYMNASIET
Då arbetar du på lantbruksföretag, på maskin- 
station eller i verkstad. Efter några år vill du 
kanske gå vidare och studera på universitet 
eller yrkeshögskola.

Du kan skaffa dig behörighet till många 
universitets- och högskoleutbildningar. 
Detta gäller speciellt om du väljer vår hög-

skoleprofil – naturvetenskapligt, samhälls-
vetenskapligt eller ekonomiskt spår. Du får 
då en unik gymnasieutbildning som ger dig 
yrkesexamen, så att du kan gå direkt ut i 
arbete. Samtidigt blir du behörig till många 
högskole- och yrkeshögskoleutbildningar, 
t ex agronom, driftledare, lantmästare och 
veterinär.

Se på informationsbladet om vår högskole- 
profil för att se vilka behörigheter du kan 
skaffa dig hos oss!

Djur &Växter
Arbeta med



LANTBRUK
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
Djuren i naturbruket  100 p
Fordon och redskap  
inom naturbruk  100 p
Marken och växternas biologi  100 p
Företagsekonomi 1 100 p
Lantbruksdjur 1  100 p
Lantbruksmaskiner 1  100 p
Växtodling 1  100 p
Gymnasiearbete 100 p

KURSER UTGÅNG 
LANTBRUK – VÄXTER & DJUR

Byggnadsunderhåll  
eller Svenska 2  100 p
Lantbruksdjur 2 100 p
Växtodling – specialisering  100 p
Serviceteknik – naturbruk 1  100 p
Växtodling 2  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

Lantbruk går att kombinera med
Naturvetenskaplig profil, samhällsvetenskaplig 
eller ekonomisk profil, som har ett eget studie-
vägblad.

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

?
Många av våra 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
NATIONELL IDROTTSUTBILDNING MED SPECIALIDROTT 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


