VÄLKOMNA TILL
SYV-DAG 2022

VRETA UTBILDNINGSCENTRUM

Naturbruksprogrammet
Inriktningar

Studievägar

Hästhållning

Hästhållning*
Nationell idrottsutbildning (NIU) -Ridsport
(Dressyr eller hoppning)*

Lantbruk

Lantbruk* (kan välja mot växtodling eller mot
lantbruksdjur)
Maskin (kan välja mot
entreprenadmaskiner eller mot maskinmekaniker)

Skogsbruk

Skogsbruk*

* Kan kombineras med högskolespår samhäll, ekonomi eller naturvetenskap

Fordon- och transportprogrammet
Inriktning

Studieväg

Transport

Yrkesförare

HIMMELSTALUNDS
UTBILDNINGSCENTRUM
Naturbruksprogrammet
Inriktningar

Studievägar

Djurvård

Djursjukvård **
Sällskapsdjur och zoohandel *
Hund *
Djurpark och
tropisk anläggning *

Trädgård
* Kan kombineras med högskolespår samhäll.
** Kan kombineras med högskolespår samhäll eller naturvetenskap.

Trädgård *

NYHET!
• Gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet
till högskola och universitet.
• Gäller fr o m hösten 2023.
• De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet (sv2,
sv3, eng6) kommer att ingå i programstrukturen för alla
yrkesprogram.
• Yrkesprogrammen omfattning utökas (2500p - 2800p)
• Eleverna på yrkesprogram får möjlighet att välja bort grundläggande
behörighet.

NATURBRUKSPROGRAMMET OCH
FORDONSPROGRAMMET, VARIANT 1, 2 OCH 3
OBS! FORDONSPROGRAMMET ENDAST PÅ VRETA
Yrkesexamen inkl.
grundläggande
högskolebehörighet
2800 p

Yrkesexamen inkl.
grundläggande
högskolebehörighet
2500-2700 p

Yrkesexamen 2500 p
Exklusive grundläggande
högskolebehörighet –

Individuellt val 200 p

Individuellt val 200p

Individuellt val 200p

Yrkesämnen 1600 p

Yrkesämnen 1500-1600p

Yrkesämnen 1600p

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

Gymnasiegemensamma
ämnen

Gymnasiegemensamma
ämnen

Gymnasiegemensamma
ämnen

inkl. grundläggande
högskolebehörighet (sv 2,
sv 3, eng 6)

Sv2, sv3, eng 6 som
individuellt val och/ eller
inom programfördjupningen

Eleven väljer bort
grundläggande
högskolebehörighet

HÖGSKOLEPROFIL PÅ NATURBRUKSPROGRAMMET–
NATURVETENSKAPLIGT, EKONOMISKT OCH
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT SPÅR.
OBS! EKONOMISKT SPÅR FINNS ENDAST PÅ VRETA
Inom ordinarie program ingår följande kurser för grundläggande och
särskild behörighet:
• Samhällsvetenskapligt och ekonomiskt spår: Matematik 2a, Svenska 2, Svenska 3 och
Engelska 6
• Naturvetenskapligt spår: Matematik 2a, Matematik 3c, Svenska 2, Svenska 3, Engelska 6, Kemi
1, Fysik 1b1
Val av utökat program:
• Samhällsvetenskapligt spår: Samhällskunskap 1a2 och Historia 1a2 (totalt 100p)
• Ekonomiskt spår: Matematik 3c, Samhällskunskap 1a2 ELLER Företagsekonomi 1 (totalt
100-150p) OBS! Endast på Vreta!
• Naturvetenskapligt spår: Matematik 4, Kemi 2, Fysik 1b2, Fysik 2 (totalt 350p)

INTRODUKTIONSPROGRAM
PROGRAMINRIKTAT VAL (IMV)
• Sökbart
• Urval efter elevernas betyg
• Följer studievägen + grundskoleämne
• Möjligt i mån av plats
– Himmelstalund
– Sällskapsdjur och zoohandel
– Djurpark och tropisk anläggning
– Hund
– Trädgård

– Vreta
– Hästhållning
– Lantbruk
– Maskin
– Skogsbruk

INTRODUKTIONSPROGRAM
YRKESINTRODUKTION (IMY)
• Intresseanmälan på Gymnasiestudera.se
• Överenskommelse med respektive elevs hemkommun, på grundskolans initiativ
• Personligt brev skickas till Vreta eller Himmelstalund
• Antagning sker i mån av plats och möjlighet, vilket innebär att skolan fattar beslut om antagning av IMY strax
innan höstterminens start, eller då höstterminen startat.
• Studieplanering individuellt för varje elev. Utgångsläge = fullt program
• Möjligt i mån av plats

– Himmelstalund
– Trädgård

– Vreta
– Hästhållning
– Lantbruk
– Maskin
– Skogsbruk

• Antagning till våra studievägar
• 1. Behöriga elever
• 2. Programinriktat val (IMV)
• 3.Yrkesintroduktion (IMY)

STYRKOR
• Heltidsmentorer
• Elevhälsa: specialpedagog, skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare
• Egen anställd personal på alla funktioner skapar samhörighet
• Möjlighet till elevboende för långväga elever – Vretas elevboende drivs i egen regi.
• OBS! På Himmelstalund drivs elevboendet av Norrköpings kommun/Hagagymnasiet. Lämna in
ansökan om boende till kommunen – länk på vår hemsida www.nbg.nu/Himmelstalund

MARKNADSFÖRING
• Vi har olika typer av marknadsföringsaktiviteter såsom Öppet hus, läger, prova-på-dag m.m.
Information och datum för dessa hittar ni som bilaga 5.
• Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Alla kontaktuppgifter hittar ni på
www.nbg.nu

TACK FÖR ATT NI LYSSNAT!

