
10 frågor och svar om Naturbruksgymnasiet Östergötland 
Himmelstalunds- och Vreta utbildningscentrum 

 
1. Kan man läsa till grundläggande högskolebehörighet/ särskild behörighet? 
Svar: Ja man kan läsa till grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram. 
Förutom grundläggande högskolebehörighet har vi flera högskoleprofiler att välja på, 
Naturvetenskaplig profil, Ekonomisk profil och samhällsvetenskaplig profil. På profilerna 
får du förutom grundläggande högskoleprofil även en bred särskild behörighet till högre 
studier på universitet. Du har då behörighet till tex jurist, veterinär, djursjukskötare, 
lantmästare, läkare + mycket mer.  
 
2. Hur mycket praktik (APL) är det? 
Svar: Alla yrkesprogram har minst 15 veckors praktik på sina tre år. Som elev kan du få 
hjälp av skolan att hitta bra praktikplatser, eller hitta en själv. Du kan välja att lägga din 
praktik utomlands eller på en annan ort i Sverige, vi på skolorna har lång erfarenhet av 
APL både i Sverige och i utlandet.  
 
3. Finns det jobb efter studenten?  
Svar: Många av våra elever får jobb direkt efter studenten, från föregående år hade 100% 
av eleverna arbete efter examen på utbildningarna lantbruk och skog. På några av våra 
utbildningar går flertalet vidare till högre studier, vilket gör att den siffran är lägre på de 
utbildningarna, men inom branscherna finns det gott om arbetstillfällen.   
 
4. Vilket meritvärde behöver jag för att komma in, om jag inte är behörig 

kan jag söka ändå? 
Svar: Meritvärdet för en utbildning skiljer sig år från år till år beroende hur många det är 
som söker just den utbildningen.  
En fingervisning kan man få genom att titta på förra årets statistik från september, se 
nedan. Om man inte är behörig att söka så kan man söka introduktionsprogrammet. 
 
Vreta                                                                   lägsta/medel 
-djur                                                                     170/239 
-häst ridning/trav (inkl. NIU)                              157,5/238,9 
-lantbruk                                                              202,5/239,7 
-maskin                                                                170/221,1 
-skog                                                                    167,5/217,6 
-transport                                                              170/208,4 
 
Himmelstalund                                                   lägsta/medel 
-djursjukvård                                                        225/276 
-djurvård                                                               135/195 
-hund                                                                     72,5/145 
-djurpark och tropisk anläggning                          80/201 
-trädgård                                                                97,5/164 

 
5. Hur ser en vanlig skoldag ut?  
Svar: Teori varvas med praktik, vilket gör att ingen dag är den andra dagen lik. Vi jobbar 
för att inte har för långa skoldagar eller för mycket håltimmar. Vi har även studiehjälp 
som man kan gå till under vissa tider för att få stöd i sina studier. 



6. Vad är unikt med skolan?  
Svar: Förstås den fantastiska miljön och den unika sammanhållningen! Men även att vi 
har heltidsmentorer som stöttar och guidar eleverna från dag ett, dessa sätter inte betyg i 
några ämnen utan finns till hand i den dagliga skolgången. Tillsammans med eleven har 
mentor ett helhetsperspektiv över elevens studier och välmående, tex om man tappar 
motivation och kommer efter i skolan eller om man mår dåligt på ett eller annat sätt, då 
kan man vända sig till dem. De ser även till att det är en god samanhållning i klassen och 
att trivseln är hög. Vi har även Elevhälsoteam på heltid för att ge eleven stöd och en högre 
måluppfyllelse. Teamet består av skolsyster, kurator, studie och yrkesvägledare, 
skolläkare och skolpsykolog.    

 
7. Får man arbetskläder?  
Svar: Ja man får både kläder och skor i de utbildningar man behöver ha olika typer av 
arbetes och/eller skyddskläder. 

 
8. Var ligger skolorna?  
Svar: Himmelstalund ligger ca 3 km från Norrköpings centrum, hit kan man gå eller åka 
buss/ spårvagn.  
Vretal ligger ca 1 mil från Linköpings centrum, hit går det bra bussförbindelser från 
centralstationen utan krångliga byten. Det finns även bra cykelväg hit och gratis parkering 
om man har bil eller A-traktor.     

 
9. Var äter man lunch?  
Svar: På Vreta finns en fin skolmatsal som serverar hemlagad mat från grunden, och 
köttet kommer från den egna gården.   
På Himmelstalund äter man lunch på restaurang Timeout som ligger ett stenkast från 
skolan.  

 
10. Vad säger eleverna som går på skolorna? 
-Djurhuset och boendet är bäst! Elev år 3, djurvård. 
-Utbildningen är rolig för att lärarna gör den rolig. Elev år 2, djursjukvård. 
-Alla är välkomna, du får identifiera dig som gurka om du vill ingen bry sig om det. Elev  
år 3, djurpark.  
- Det finns stor tillgång på material, dropp, sprutor och sånt man har, det finns chans till 
arbete på skolan på helger och lov. Elev år 3, djursjukvård.  
- Alla möjligheter efter tre roliga år! Elev i år 3, trädgård.  
-Jag har jobberbjuden redan i år två. Elev år 2, lantbruk.  
-Jag har aldrig trivs så bra på någon skola som jag gör här, känns som om jag hittat hem. 
Elev år 2, skog. 

 

                                                


