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Föräldrar, syskon och kompisar kommer med råd och åsikter om vad du ska välja för att välja rätt.
Råden stämmer inte alltid, vilket faktiskt kan betyda att du gör ett val som blir rätt för andra, men inte för dig.
Läs igenom myterna och se vilka du känner igen. Mer utförlig information om de olika gymnasiemytologierna
hittar du på www.skolverket.se

Naturbruksprogrammet

Utbilda dig för att jobba i en av Sveriges
viktigaste branscher

DJURVÅRD/DJURSJUKVÅRD
SKOGSBRUK

Skogen är en av Sveriges viktigaste branscher.
Skogsbruket är den bransch som drar in mest
pengar till Sverige genom sin stora export av
skogsprodukter. Skogen är också viktig för landets alla invånare genom att man har tillgång till
den via allemansrätten.

Fältdatorer
God datorvana krävs när man jobbar både som
maskinförare eller skogsvårdare i dagens skogsbruk. I undervisningen i fält använder vi väderbeständiga surfplattor. Vi jobbar i undervisningen
precis som proffsen i verkligheten.

Naturbruksgymnasiet Kalmar erbjuder en modern och högkvalitativ skogsutbildning med två
yrkesutgångar: Skogsmaskinförare och Skogsvårdsspecialist. Dessa utgångar är anpassade efter
skogsbranschens önskemål. Det kommer att vara
stor efterfrågan på kompetenta skogsmaskinförare och skogsvårdsspecialister i framtiden.

Certifikat
För att bli anställningsbar krävs förutom goda
skogliga kunskaper att man innehar ett antal
certifikat. Dessa certifikat får du möjlighet att
examinera för under din tid på skolan. Nu blir du
redo att möta arbetslivet efter utbildningen.

Teknik
De som jobbar i dagens moderna skogsbruk hanterar högteknologiska maskiner. Skogsbrukets
maskiner leder oftast den tekniska utvecklingen.
Biologi
För att sköta skogen på ett effektivt sätt, samtidigt
som man värnar om värdefulla natur- och kulturmiljövärden krävs bred biologisk kunskap.
Ekonomi
Maskinförare hanterar stora virkesvärden varje
arbetspass. Skogsvårdare lägger grunden för ett
lyckat ekonomiskt resultat om 50 år. Egenföretagande är vanligt i skogsbruket, vilket innebär att
ekonomi är viktig kunskap.

Jobb efter utbildningen
Utgång Skogsmaskinförare
- Skördareförare
- Skotareförare
- Markberedningsförare
- Flishuggförare
Utgång Skogsvårdsspecialist
- Skogsvårdare
- Motormanuell avverkning
- Arbetsledare
- Virkesmätare
- Planerare

Maskiner
Skolan leasar sina skogsmaskiner, vilket innebär
att de är maximalt två läsår på skolan. Detta gör
att det alltid är maskiner med den senaste tekniken som används i utbildningen.

Programplan Djurvård 2500
Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5				100 p
Svenska 1		
		
100 p
Matematik 1a
		
100 p
Idrott och hälsa
		
100 p
Naturkunskap 1aa			
50 p
Religionskunskap			50 p
Samhällskunskap 1a1			
50 p
Historia 1a1			
50 p
Gymnasiearbete

100 p

Individuella val		

200 p

Inom det individuella valet, som du läser under åk. 2-3 väljer du själv
kurser efter vårt utbud. Du kan här t. ex välja att läsa in den grundläggande

Kurser inom NB-programmet		

700 p

Biologi		
Entreprenörskap
Naturbruk		
Djurhållning		
Djuren i naturbruket
Djurens biologi		

		

100 p
100 p
200 p
100 p
100 p
100 p

Programfördjupning

		

		
		

Sällskapsdjur 1-2		
Djur i zoohandel
		
Djurparksdjur 1		
Biologi naturbruksspecialisering/svenska 2
Djur för forskningsändamål		
Djurvård inom hälso- och sjukvård 1

900 p
200 p
200 p
100 p
100 p
200 p
100 p

högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).
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Naturbruksprogrammet

DJURVÅRD

Djurskötsel och djursjukvård på schemat
Djurutbildningen förbereder dig för ett yrke vilket
betyder att du kan börja jobba på ett djurföretag
direkt efter examen.
Kunskap om stora djur och specialisering på
djursjukvård ökar dina möjligheter att få jobb!
Under ditt första år får du lära dig att hantera och
sköta olika djur. Du lär dig om foder och om djurs
naturliga beteenden.
I skolans djurhus får du praktisk utbildning i
djurskötsel, djurhantering, utfodring, hygien och
smittskydd.
I kursen sällskapsdjur lär du dig om olika djur såsom kaniner, marsvin, reptiler, fåglar och fiskar.
Under skolveckan får du en blandning av både
teoretiska och mer praktiska kurser vilket gör
undervisningen rolig och intressant.
Under ditt andra år lär du dig om djurens hälsooch sjukvård samt fördjupar dig i djurens biologi
och skötsel.

hälso- och sjukvård eller djur i zoohandel.
I kursen djurens hälso- och sjukvård 2 kan du
välja att läsa grundkurs i läkemedelshantering
vilket ger dig möjligheter till jobb på djursjukhus
och veterinärklinik.
Under året har du flera veckors APL vilket gör
att du knyter värdefulla kontakter för framtida
jobb. Läser du grundkurs i läkemedelshantering
behöver du åtta veckors APL på djursjukhus eller
veterinärklinik.
Din yrkesutgång är Djurvårdare på nivå 1 eller 2.
Som djurvårdare kan du arbeta på 4H-gård,
hunddagis, djurpark, veterinärklinik, djursjukhus, zoobutik eller som djurskötare på lantbruk.
Läser du högskolebehörigheten kan du studera
vidare till bland annat djursjukskötare och naturbrukslärare.

Du har också möjlighet att lära dig mer om lantbrukets djur såsom får, grisar och kor.
I Hundkunskap får du lära dig hur du sköter och
hanterar hundar på ett säkert sätt.
Du är ute på din första APL, arbetsplatsförlagt
lärande, på en arbetsplats som ger dig god inblick
i djurbranschen.
I årskurs tre väljer du att fördjupa dig i djurens
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Naturbruksprogrammet

HÄSTHÅLLNING PROFIL RIDNING

Hästskötsel och ridning för dig
som trivs i stallet och gillar hästar
Möjligheterna är många för dig som väljer häst
och ridsport. Vi förbereder dig för ett yrke vilket
innebär att du kan börja arbeta på ett hästföretag
direkt efter examen. Som utbildad hästskötare är
du eftertraktad både i Sverige och utomlands.
Under ditt första år jobbar vi mycket med ridningens grunder såsom sits och balans och du lär
dig utrusta och hantera hästar för olika typer av
arbeten. I Hästkunskap 1 lär du dig om hästraser och
foder. I skolans stall får du praktisk undervisning
i bland annat häst- och stallskötsel, utfodring,
bandagering.
Under skolveckan får du en blandning av både
teoretiska och mer praktiska kurser vilket gör
undervisningen roligare och intressantare.
Under andra året på skolan får du utbildning i
träningslära, grundläggande banhoppning och
hästkörning. I Hästkunskap 2 lär du dig om
hästens sjukdomar och räknar foderstat. Du går
kurs för hovslagare och får tappskokompetens så
du kan slå på en tappsko själv. Under året är du
ute på din första APL, arbetsplatsförlagt lärande,
på ett hästföretag.

8

I årskurs tre fördjupar du dina kunskaper i ridning och träningslära. Du assisterar vid löshoppning och tömkör hästar. Under året har du flera
veckors APL vilket ger dig möjligheter att knyta
värdefulla kontakter inför framtiden. I slutet av
årskurs tre kan du göra hästnäringens yrkesprov
för diplomerad hästskötare.
Hästutbildningen förbereder dig för ett yrke vilket
innebär att du kan börja jobba på ett hästföretag
direkt efter examen.
Din yrkesutgång är Hästskötare ridning.
Som hästskötare kan du få jobb på ridskola, i
tävlingsstall, på stuteri och som djurskötare på
lantbruksföretag.
Läser du högskolebehörigheten kan du studera vidare till bland annat ridlärare, stallchef, djursjukskötare och naturbrukslärare.
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Naturbruksprogrammet

LANTBRUK

Modern utbildning med lantbruksdjur,
växtodling, teknik och maskiner på schemat
På lantbruksutbildningen får du lära dig att sköta
lantbruksdjur. Du kör traktor, lastmaskin och
skördetröska och du får lära dig att hantera olika
redskap.
Växtodlingen är en viktig del och du får vara med
om vårbruk, första ensilageskörden och höstskörd med efterföljande höstarbeten samt lära dig
använda Data-Växt. Maskinerna får du lära dig
ta hand om. Ekonomi ingår också i utbildningen.
Biologi är en bärande del i utbildningen då vi
brukar jordens resurser.
Utbildningen på Naturbruksgymnasiet Kalmar
innehåller mycket praktik, APL. Under dina tre
gymnasieår har du 15-20 veckors praktik på olika
företag. Under första året är den praktiska utbildningen på skolan.
Hos oss får du lära dig lantbruk i ett område med
många och stora lantbruksföretag. Skolan har ett
nära samarbete med lantbruksnäringen.
Du har stora möjligheter till arbete på ett lantbruksföretag. Du kan arbeta som djurskötare eller
maskinförare eller ha en kombinerad tjänst.

Lantbruksdjur eller Maskin?
Du behöver inte bestämma profil när du väljer
Lantbruk. Profilvalet gör du under årskurs ett.
Då kan du också välja kurser så att du får grundläggande högskolebehörighet och särskild behörighet i matematik.
Det är 200 p som skiljer profilerna åt. Väljer
du profil Lantbruksdjur läser du två kurser om
lantbruksdjur och får en bred och djupare kunskap om djurens skötsel och utfodring samt olika
stallar och kontrollsystem för en lönsam och
djurvänlig djurhållning. Väljer du lantbruksdjur
har du mycket stor möjlighet att få ett bra djurskötarjobb.
Väljer du profil Maskin får du lära dig att köra
grävmaskin samt hur du planerar och genomför
arbete med grävmaskinen. Du kan få utbildningsbevis på grävmaskin samt utbildning i Arbete på
väg. Vill du mest arbeta med maskiner och kanske
också med entreprenadarbete utanför lantbruket
är detta ett bra val.
I båda profilerna ingår växtodling och grundläggande kurser i biologi, djur, ekonomi och maskiner.

Arbetstiderna är som på vilket jobb som helst.
Jobbet är inte tungt eftersom det finns så mycket
teknik och maskiner. Alla får köra traktor med
GPS.
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Yrkesexamen

Väljer du naturbruksprogrammet på Naturbruksgymnasiet Kalmar får du en bred yrkesutbildning
med många möjligheter till intressanta jobb inom näringen, men du har också stora möjligheter att
studera vidare på högskola och universitet. Du får en blandning av praktiska och teoretiska kunskaper inom naturbruk. Du får också bra kunskaper om företagande och alla får möjlighet att ha
ett UF-företag i trean. Efter tre år på skolan avslutar du med en yrkesexamen, då du klarat av alla
kurser och även gymnasiearbetet.

Högskolebehörighet

På Naturbruksprogrammet kan du läsa kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 för att uppnå grundläggande behörighet till högskola samt särskild behörighet i Matematik 2a som krävs för
utbildning till lantmästare, skogsmästare, djursjukvårdare och hippolog. Du har också möjlighet att
studera fler kurser i matematik samt läsa fysik och kemi.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår med minst 15 veckor i alla yrkesutbildningar. På lantbruk har
man APL 15-20 veckor totalt under de tre åren. På skogsutbildningen har man också 15-20 veckors APL och på Djurvård samt Hästhållning profil Ridning har man 15 veckors APL. Vi har tillgång
till många praktikplatser och det kan finnas möjlighet till praktik i annat land. Genom APL får du
kontakter i branschen och det blir enklare att få jobb.

Körkort

Alla elever på nationellt program kan söka stipendium för B-körkort under vårterminen i år 2. För
att erhålla körkortsstipendium ska man följa sin studieplan med godkända kurser, ha god närvaro
samt ha följt och följa skolans och internatets ordningsregler. Att du kan ta körkort under studietiden gör att du lättare får arbete efter studenten. B-körkort krävs för att få köra skotare. Även för
att köra vissa traktorer krävs B-körkort.

Internat och fritid

Många elever har långt till skolan och bor på skolan. Det finns
både dubbel- och enkelrum. På skolan är stämningen familjär.
Alla lär känna alla. Internatföreståndare och fritidsledare är måna
om att alla elever ska ha det bra. Skolan är ditt hem fem dagar
i veckan. Elevhemmet är bemannat varje kväll och natt från
söndag kväll till fredag morgon. Fritidsledarna hjälper eleverna att
hitta på saker på kvällarna som alla kan delta i, samt ser till att
alla blir sedda. I ”kaffestugan” träffas eleverna på fritiden för att
spela spel, se på film eller baka. Minst en gång i veckan går en
minibuss till stan för dem som vill. Det går också bra att pendla
för dig som inte bor så långt ifrån skolan, eftersom det är nära till
buss och tåg. På helgerna åker alla hem utom ett par elever som
tar hand om elevers egna hästar. Någon som har fyllt 18 år kan
få arbeta med att sköta om skolans hästar och djur på helgen och
kan också stanna på skolan.

Skolrestaurang

Varje skoldag serveras lunch i den gemensamma matsalen där maten lagas från grunden i köket och mycket av råvarorna kommer från skolans närområde. Salladsutbudet är varierande och
anpassas efter säsong. De elever som bor på skolan får frukost, kvällsmat och kvällsfika. Mat lagas
till alla oavsett om du är vegan eller köttälskare. Det finns också fika att köpa förmiddag och eftermiddag.

Övrigt

Naturbruksgymnasiet Kalmar ligger väster om Smedby nära Kalmar. Du kommer att trivas på skolan där alla blir sedda och det finns många vuxna. Du har tillgång till elevhälsoteam som arbetar
med alla i skolan. Elevhälsoteamets uppgift är att alla skall må bra och lyckas med studierna. Det
kan handla om enstaka insatser till stöd under längre tid. En dag i veckan kan du få extra hjälp och
stimulans med studierna på resurstiden som är till för alla.
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Om du, som så många andra, har svårt att bestämma dig vilken skola och utbildning
du ska välja så är våra PROVA-PÅ-DAGAR ett utmärkt sätt att hjälpa dig i ditt beslut.
Här får du vara med bland alla djuren, rida våra fina hästar eller köra olika maskiner
för att riktigt prova på den utbildning du är intresserad av.
Hör av dig till Mona Hallström på tel. 0766-41 58 27
eller via epost mona.hallstrom@nbgkalmar.se
Välkommen till oss!

Hitta oss på

Läs mer på
www.nbgkalmar.se

