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Välkommen till Vreta utbildningscentrums Naturbruksprogram, 
inriktning lantbruk. 

  
  
Vi är mycket glada att Du har valt att gå här hos oss på Vreta. Vi ser fram emot tre roliga och 
lärorika år tillsammans och hoppas att Du kommer att trivas. Första dagen och veckan är ju 
alltid lite pirrigt för alla, och vi vill göra starten så bra och givande som möjligt. Därför är första 
veckan speciell, schemat får du när vi träffas. Ordinarie schema finns på hemsidan www.nbg.nu 
  
Den 22 augusti kl. 11.00 är det upprop i skolhuset på jordenheten i sal 51. Vid stora entrén 
kommer det att finnas guider om Du inte hittar. Vi äter lunch tillsammans och under 
eftermiddagen kommer vi att vandra runt på skolan. Då kommer ni att bli fotograferade, få tagg, 
omklädnings- och bokskåp. Dagen slutar ca 15.30.  
  
Det Du behöver ha med Dig första dagen är hänglås till skåpen i omklädningsrummet och på                      
enheten. Du behöver även penna och anteckningsmaterial, då du kommer att få en hel del 
information. 
   
När Du börjar här hos oss på Vreta får du ett par skyddsskor, andningsmask och hörselskydd. 
Skorna ska användas under all praktisk undervisning. Arbetskläder utöver skor tillhandahålls ej 
av skola, men det kommer att finnas möjlighet att köpa arbetskläder till rabatterat pris.  
 
Vi arbetar mycket med värdegrundsarbete på Vreta Utbildningscentrum. Vi fokuserar på tre 
faktorer; positivt tänkande, ansvarstagande och respekt. Vi värnar om ”Vreta-andan” och arbetar 
därför intensivt den första tiden med trivsel, trygghet och gemenskap. 
 
  

Om det är något Du undrar över kan Du alltid ringa till skolans expedition eller till Åsa 
Rytthammar, enhetschef på jordenheten 070-3556293 eller mentorer  

Linda Rydersten 076-7982952 & Rebecca Öberg 076-7982927. 
 
  

Det ska bli roligt att träffas! 
Hälsningar från mentorerna på jordenheten 

 
 

 
 


