Grundläggande Lantbruks – och skogsutbildning, distans!
Denna komvuxutbildning är för dig som vill ha grundläggande kunskaper inom jord och skog.
Kurserna är från naturbruksgymnasiets yrkesutbildningar. Vissa av kurserna krävs för behörighet
till studier på SLU eller till YH-utbildningar inom lantbruk och skog. Utbildningen ger också
möjlighet att söka olika företagarstöd från Jordbruksverket.
INNEHÅLL
Studieomfattningen är valbar, 12-100 %, men är fördelad över hela kalenderåret. Kursupplägget bygger dels på
hemstudier med uppgifter och övningar, dels på 6-7 veckoträffar på Vreta. Under hemstudieperioden håller du
kontakt med skolans lärare via internet och undervisningsplattformen It´s Lerning. Under innedagarna på Vreta
kommer vi att gå igenom viktiga delar av de olika ämnesområdena. Vidare sker muntlig redovisning av uppgifter som
ni genomfört under hemstudieperioderna. Vi arrangerar också övningar med skolans djur och maskiner. De som
behöver erbjuds möjlighet att köra traktor och skördetröska samt mjölka. I anslutning till kurspaketet Skog erbjuds
mot avgift prövning för körkort Motor- och Röjmotorsåg A+B.
FÖLJANDE KURSPAKET KAN VÄLJAS: (ej delbara)
Odling/Teknik:

Växtodling 1
Växtodling 2
Lantbruksmaskiner 1

VAOVAT01
VAOVAT02
LAULAT01

100 poäng
100 poäng
100 poäng

Lantbruksdjur:

Lantbruksdjur 1
Djuren i naturbruket

LANLAN01
DJUDJR0

100 poäng
100 poäng

Ekonomi:

Företagsekonomi - specialisering

FÖRFÖR00S 100 poäng

Skog:

Motor- och röjmotorsåg
Skogsskötsel 1

MOTMOT01 100 poäng
SKGSKO01 100 poäng

KURSLÄNGD
Längd 40 veckor. Utbildningen börjar i januari och slutar i december. 800 poäng räknas som heltid av CSN. 600
poäng motsvarar 75% osv.
FÖRKUNSKAPSKRAV
Genomgången grundskola eller motsvarande. Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk (åk 9). Till komvux
är man vanligtvis behörig att söka från och med höstterminen det år du fyller 20 år.
PRAKTIK
Tidigare praktisk erfarenhet är inget krav, men önskvärd för att bäst tillgodogöra sig kursen. För att lösa
hemuppgifterna behövs kontakt med ett eller flera lantbruksföretag. I t.ex. odlingskursen är målet att praktisera två
veckor på en växtodlingsgård. I skogskurserna behövs uppgifter ifrån en skogsfastighet.
ANSÖKAN
Ansökan skall vara inne före den 15 oktober. I mån av plats antar vi behöriga sökande även senare. Blanketten kan
hämtas från skolans hemsida eller expedition. Ansökan skickas av oss vidare till vuxenutbildningen i din
hemkommun för yttrande. Detta beslut kan dröja, ansök därför gärna i god tid. Efter att skolan har fått besked så görs
antagning. Kontakta gärna vuxenutbildningen i din kommun om du har frågor kring din möjlighet att få utbildningen
beviljad.
INFORMATION
Torbjörn Andersson
Telefon: 013-20 10 39
E-post: torbjorn.andersson@regionostergotland.se
Vreta utbildningscentrum, Järngården 3, 585 76 Vreta Kloster
Telefon exp: 013-22 79 10
E-post: vreta@regionostergotland.se
Hemsida: www.nbg.nu

