
MASKINMEKANIKER
NATURBRUKSPROGRAMMET

Är du intresserad av tunga maskiner och vill 
arbeta som mekaniker? Då har vi utbildningen 
för dig. Du lär dig att underhålla och repare-
ra de maskiner som används inom jord- och 
skogsbruk. Dessutom får du lära dig att köra 
många av dem, vilket är en fördel när man 
ska reparera, eftersom du vet hur maskinen 
fungerar ute i praktiken. 

Under din treåriga naturbruksutbildning 
läser du gymnasiegemensamma kurser, 
programgemensamma kurser och kurser 
som hör till inriktning Maskin eller Skog, 
beroende på vilken inriktning du valt.  
Givetvis kan du läsa kurser som ger behörig-
het till högskolan. Under delar av årskurs 
två samt under årskurs tre profilerar du dig 
mot verkstadsarbete med flera specialise-
ringskurser samt en hel del praktik ute på 
märkesverkstäder. Du kommer att arbeta 
med både lantbruks- och skogsmaskiner. 

Under dina 15 APL-veckor kan du knyta 
värdefulla kontakter inom branschen. Om 

du vill kan du även få göra några veckors 
praktik utomlands. Du har möjlighet att ta 
utbildningsbevis för hjullastare och truck, 
som du kan få mycket nytta av. Vill du bli 
egen företagare har du stor glädje av kurserna 
i entreprenörskap och företagsekonomi. 

EFTER GYMNASIET
Utbildningen kan leda till arbete som meka-
niker vid en verkstad för lantbruks- och/eller  
skogsmaskiner, vid en maskinstation eller 
 på större lantbruks- och skogsföretag. 
Arbetsmarknaden är just nu mycket god för 
personer med verkstadskompetens, så dina 

möjligheter att få ett bra jobb är mycket 
goda.

Du har alltid möjlighet att läsa kurser som 
ger dig grundläggande högskolebehörighet 
inom programmet.

Det finns också möjlighet att studera vidare 
inom Yrkeshögskolan, där du kan fördjupa 
dina kunskaper inom olika teknikområden 
eller lära dig mer om t ex kundbemötande 
och arbetsledning.

Kompetens
Efterfrågad



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

MASKINMEKANIKER
GEMENSAMMA KURSER 
ALLA UTGÅNGAR

Engelska 5 100 p
Svenska 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Historia 1a1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Biologi 1 100 p
Entreprenörskap 100 p
Naturbruk 200 p
Markens- och  
växternas biologi 100 p
Företagsekonomi 1 100 p
Serviceteknik Naturbruk 2 100 p
Serviceteknik Naturbruk  
specialisering 1 100 p
Serviceteknik Naturbruk  
specialisering 2 100 p
Lastmaskiner och truckar 100 p
Servicekunskap 100 p
Gymnasiearbete 100 p

KURSER UTGÅNG 
MASKIN

Djuren i naturbruket 100 p
Fordon och redskap  
inom naturbruk 100 p
Växtodling 1 100 p
Lantbruksmaskiner 1 100 p
Serviceteknik Naturbruk 1 100 p

KURSER UTGÅNG 
SKOG
Motor- och röjmotorsåg 1 100 p
Mångbruk av skog 100 p
Skogsskötsel 1 100 p
Terrängtransporter 100 p
Serviceteknik Naturbruk 1 100 p
Virkestransport med skotare 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.
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