
SKOGSBRUK
NATURBRUKSPROGRAMMET

Gillar du att vara ute i naturen? Är du  
intresserad av maskiner och teknik och att  
arbeta under eget ansvar? Då är skogsutbild-
ning ett givet val.

I samarbete med olika skogsföretag ger vi  
dig en modern yrkesutbildning. Du får köra  
moderna skogsmaskiner samt arbeta med  

motorsåg och röjsåg i olika skogsvårds-
arbeten. Dessutom får du under utbildningen 
möjlighet att pröva för olika certifikat som 
t ex grönt körkort, motorsågskörkort, ADR 
m m. I årskurs 3 kan du profilera dig mot 
”Skogsmaskinförare” eller ”Skog och Jakt”.

En stor del av undervisningen hålls utom-
hus där du praktiskt lär dig sköta skogen 
och arbeta i arbetslag. Under de tre åren på 
skolan ingår det sammanlagt 15 veckors APL 
(arbetsplatsförlagt lärande). APL-perioderna 
är fördelade på alla tre åren. Då kommer du 
att vara ute på olika skogsföretag. Det ger dig 
möjlighet att skapa kontakter med olika före-

tag som ofta leder till ett arbete efter utbild-
ningen. Möjligheter kan finnas att förlägga en 
del av de 15 praktikveckorna utomlands. Du 
har alltså under din APL möjlighet att knyta 
viktiga kontakter för framtiden och framtida 
anställningar.

EFTER GYMNASIET
Efter din utbildning har du goda möjligheter 
att få arbete på ett skogsföretag, starta eget 
entreprenadföretag eller sköta en egen skogs-
fastighet.

Du kan också skaffa dig behörighet till  
många universitets- och högskoleutbild-

ningar. Det gäller speciellt om du väljer vår 
högskoleprofil – naturvetenskapligt,  sam-
hällsvetenskapligt eller ekonomiskt spår. Du 
får då en unik gymnasieutbildning som ger 
dig både yrkesexamen som gör att du kan gå 
direkt ut i arbete samtidigt som du blir behö-
rig till många högskole- och yrkeshögskoleut-
bildningar, t exskogsmästare och jägmästare. 

Se på informationsbladet om vår högskole-
profil för att se vilka behörigheter du kan få!

SkogMaskiner
Arbeta med
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SKOGSBRUK
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
Marken och växternas biologi  100 p
Motor- och röjmotorsåg 1 100 p
Mångbruk av skog 100 p
Skogsskötsel 1 100 p
Terrängtransporter 100 p
Virkeslära 100 p
Virkestransport med skotare 100 p
Skogsskötsel 2 100 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

KURSER UTGÅNG 
SKOG OCH JAKT

Motor- och röjmotorsåg 2  100 p
Skogsskötsel – specialisering 
eller Svenska 2 100 p
Jakt och viltvård 1 100 p
Jakt och viltvård 2 200 p

SKOGSMASKINFÖRARE
Serviceteknik 1 100 p
Avverkningsmaskiner 
eller Svenska 2 100 p
Skogsmaskiner  
– specialisering 200 p

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


