
MARK/ENTREPRENAD
NATURBRUKSPROGRAMMET

Under utbildningen i mark och entreprenad 
får du kunskaper i olika markarbeten för 
gröna ytor, rör- och ledningsarbete. Du får 
träna i skolans simulatorer och arbeta med 
våra avancerade grävmaskiner och lastmaski-

ner. Du lär dig om växter, växtmiljöer och 
trädgårdens betydelse i samhället. Du bygger 
trappor och murar samt arbetar med platt- 
och stenläggningar. 

Vill du bli egen företagare har du stor glädje 
av kurserna i entreprenörskap och företags-
ekonomi. Under utbildningen lär du dig  
också hur man bygger säkert och miljömäs-
sigt. 

Under hela din utbildning varvar du teoretis-

ka och praktiska moment. Möjlighet ges för 
utbildningsbevis på hjullastare, grävmaskin, 
truck och maskiner inom bygg och anlägg-
ning. Kunskaperna tar du med dig när du 
praktiserar på olika företag. Under de åren  
på skolan ingår femton veckors APL (arbets- 
platsförlagt lärande). Möjlighet finns att 
förlägga delar av de femton praktikveckorna 
utomlands. Du har under din APL möjlighet 
att knyta viktiga kontakter för framtiden och 
framtida anställningar.

Inom utbildningen erbjuds du valbara kurser 
som ger dig grundläggande högskolebehörig-
het för vidare studier.

EFTER GYMNASIET
Inom det här yrkesområdet finns i dag många 
arbetstillfällen och möjligheterna till fast an-
ställning efter avslutad utbildning är mycket 
goda. Du har också möjlighet att starta eget.

UtemiljöSten
Arbeta med

&



ENTREPRENAD
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
Religion 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1 100 p
Biologi 1 100 p
Entreprenörskap 100 p
Naturbruk 200 p
Marken och växternas biologi 100 p
Fordon och redskap 100 p

Växtkunskap 1 100 p
Trädgårdsodling 100 p
Trädgårdsanläggning 1 100 p
Trädgårdsanläggning 2 100 p
Trädgårdsanläggning 
specialisering 100 p
Grävmaskiner 200 p
Företagsekonomi 100 p
Trädgårdsmaskiner 100 p
Lastmaskiner och truckar 100 p
Gymnasiearbete 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

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


