RIKSINTAG

YRKESEXAMEN

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

KÖRKORT

Innehåll
04. Djurvård
06. Djursjukvård
08. Hund
10. Häst & Ridsport
12. Trädgård
14. Lantbruk
16. Lantbruk-Entreprenad
18. Anläggningsfordon
20. Jakt & Viltvård
22. Naturvetenskaplig profil
24. Om skolan

18. Anläggningsfordon

06. Djursjukvård

10. Häst & Ridsport

20. Internatet

14. Lantbruk

Källa: Skolverket

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

DJURVÅRD

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
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).
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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
Hundkunskap 1			
Djur specialisering			
Djurvård inom hälso- och sjukvård 1

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

Djurvård
Djurvård är till för dig som är intresserad av alla
slags djur och vill få en allsidig utbildning där du
kan börja arbeta direkt efter gymnasiet.
På skolan finns många olika sorters sällskapsdjur.
Från hamster och kaniner till ormar och olika
slags fåglar. Vi har också lite mer ovanliga djur
som till exempel alpackor och flygpungekorrar.
Tillsammans blir det närmare hundra djurarter
som du får lära dig att hantera, utfodra och sköta.
I alla våra utbildningar varvas teori och praktik så
att du får prova dina kunskaper i verkligheten. Du
får till exempel gå skötselturer på skolan och lära
dig ta ansvar för djurens dagliga vård och skötsel.
För att du ska få en bred och användbar utbildning, gör vi många studiebesök och du har
sammanlagt 15 veckors APL (praktik) under din
utbildning.

Din framtid
Med en Djurvårdsutbildning från Gamlebygymnasiet som bas är du direkt anställningsbar i
arbetslivet. Du har fått med dig värdefull praktisk
och teoretisk kunskap som är starkt efterfrågad
på dagens arbetsmarknad. Du kan söka många
spännande jobb som till exempel djurskötare på
en djurpark eller 4H-gård, en del väljer att arbeta
som djurskötare av produktionsdjur, några söker
arbete i en zoobutik.
Vill du läsa vidare till exempel till djursjukskötare, djurskyddsinspektör, eller hundpsykolog
kan du välja kurser som ger dig grundläggande
högskolebehörighet. Om du läser in naturvetenskapliga ämnen under ett basår efter utbildningen kan du läsa vidare exempelvis till legitimerad
djursjukskötare, zoolog eller veterinär.
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Naturbruksprogrammet

DJURSJUKVÅRD

Programplan Djursjukvård 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
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).
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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

		

		
		

900 p

Djurens hälso- och sjukvård 1-2
300 p
Sällskapsdjur 1
		
100 p
Servicekunskap			100 p
Djur specialisering		
100 p
Hundkunskap 1		
100 p
Matematik 2a			
100 p
Svenska 2/Biologi naturbruk spec - etologi
100 p
och djurskydd 			

Djursjukvård
Har du ett stort djurintresse och vill kunna hjälpa
sjuka djur? Då är Djursjukvård helt rätt utbildning för dig!

sammanlagt 15 veckors APL (praktik) under din
utbildning, varav ett flertal genomförs på djurklinik.

Vi erbjuder en treårig gymnasieutbildning för dig
som vill bli djurvårdare med djursjukvårdsinriktning. Efter godkänd examen är du djurvårdare
inom djurens hälso- och sjukvård på nivå 2. Den
utökade behörigheten innebär att du får kursen
Grundkurs i läkemedelshantering (D9), som är
godkänd av Jordbruksverket. Den ger dig också
stora möjligheter till jobb på veterinärkliniker och
djursjukhus.
Utbildningen varvar praktik och teori som ger
dig kunskaper om hur djur ska skötas och hur
de beter sig. Du lär dig bland annat att utföra
hälsoundersökningar, vårda skadade och sjuka
djur och hur man kan arbeta med rehabilitering
och förebyggande träning. Förutom att du under
utbildningen får en bred kunskap om djur uppskattar branschen att du även lär dig att bemöta
kunder, d v s djurägare.
För att du ska få en bred och användbar utbildning, gör vi många studiebesök och du har

Din framtid
Med en Djursjukvårdsutbildning från
Gamlebygymnasiet som bas står du ut i
konkurrensen. Skolan har samarbetsavtal med
många kliniker och djursjukhus runt om i landet
vilket ger dig goda möjligheter att skapa ett värdefullt kontaktnät redan under din praktik. Utbildningen ger dig viktiga praktiska och teoretiska
kunskaper som är starkt efterfrågade på dagens
arbetsmarknad.
Inom ramen för programmet kan du välja kurser som ger dig behörighet för att läsa vidare till
legitimerad djursjukskötare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Om du vill ha särskild
behörighet efter dina gymnasiestudier kan du
välja naturvetenskaplig profil hos oss i Gamleby.
Särskild behörighet krävs om du
t ex vill läsa veterinärprogrammet eller etolog och
djurskyddsprogrammet.
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Naturbruksprogrammet

HUND

Programplan Hund 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
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).
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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

		

		
		

900 p

Hundkunskap 1-3		
300 p
Träning av hund
		
100 p
Sällskapsdjur 1		
100 p
Aktivitetsledarskap		
100 p
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 100 p
Företagsekonomi			100 p
Svenska 2/Biologi naturbruk spec - etologi
och djurskydd			
100 p

Hund
Har du ett stort hundintresse och vill lära dig mer
om hundar? Vi erbjuder en rolig och spännande
gymnasieutbildning där hunden är i fokus.
Vår hundutbildning ger en bred och användbar
grundutbildning för dig som vill ta steget direkt
ut i arbetslivet efter studenten. Den kan även
fungera som ett avstamp för vidare studier och
fördjupningar inom specialområden efter avslutade gymnasiestudier. En gymnasieutbildning där
du kombinerar dina studier med ditt intresse helt
enkelt.
Vi har ett ljust och fräscht djurvårdshus med
utmärkta undervisningslokaler. Utbildningen varvar praktik och teori som ger dig kunskaper om
olika hundraser, anatomi, uppfödning, grundläggande fostran, träning och skötsel av hundar. Du
lär dig också om skador och sjukdomar, problembeteenden och om olika användningsområden för
hundar som till exempel agility, viltspår, specialsök, lydnad och bruks.

För att du ska få en bred och användbar utbildning, gör vi många studiebesök och du har
sammanlagt 15 veckors APL (praktik) under din
utbildning.
Din framtid
Hundbranschen blir allt större och rapporten
från Djurbranschens Yrkesnämnd visar att behovet av arbetskraft växer i samma takt. Efterfrågan
på hunddagis och hundpensionat har ökat kraftigt
samtidigt som man hittar nya användningsområden för hunden inom t ex vård, skola och specialsök. Hundägare blir också allt mer benägna att
satsa på sina hundar när det gäller exempelvis förebyggande hälsovård som massage, träning och
problemutredning. Efter din utbildning kan du
börja jobba inom yrkesområden som till exempel
hunddagis eller djurpensionat, hundfrisör eller
driva eget företag.
Du får även möjlighet att skaffa dig behörighet
för att läsa vidare till t ex djursjukskötare, zoolog
eller djurskyddsinspektör.
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Naturbruksprogrammet

HÄST & RIDSPORT

Programplan Häst & Ridsport 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
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).
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Kurser inom NB-programmet		

700 p

Biologi 				100 p
Entreprenörskap 			
100 p
Naturbruk 				200 p
Djuren i naturbruket 			
100 p
Fordon och redskap 			
100 p
Marken och växternas biologi 		
100 p
Programfördjupning

		

800 p

Djurhållning 			
Hästkunskap 1-3			
Ridning och körning 			
Ridning 1-2			

100 p
300 p
200 p
200 p

Häst & Ridsport
Tycker du om hästar? Vill du utvecklas i din ridning/körning? Vill du lära dig mer om hästar och
hästskötsel? Då har vi utbildningen för dig!
Gamlebygymnasiets fördjupning Häst och
Ridsport passar dig som vill arbeta med hästar i
framtiden eller har hästar som hobby.
Hos oss får du en bred utbildning och lär dig hantera och sköta hästar på ett säkert och ansvarsfullt
sätt. Du utbildas på välskolade hästar av kunniga
rid-och körlärare. Du lär dig om hästens dagliga
skötsel men också om hästens anatomi och beteende. Du får en praktisk utbildning varvad med
teori. Du har också möjlighet att göra yrkesprov
för hästskötare utöver din yrkesexamen.
Vi samarbetar med Överums Hästsportförening
som har ett helt nybyggt och isolerat ridhus med
fräscha lokaler samt ett gym.
På skolan finns ridhus, paddock och ridvägar för
dig som har med dig egen häst. Under dina tre år
hos oss har du sammanlagt 15 veckors APL (praktik) där du själv får välja var du vill vara utifrån

ditt eget intresse. APL har du ute på olika hästföretag, det kan vara på en ridskola, ett stuteri, hos
en tävlingsryttare eller i ett travstall. Vi har goda
kontakter utomlands och skolan har under många
år haft internationella utbyten.
Din framtid
Efter dina tre år hos oss får du en yrkesexamen
som hästskötare. Vill du läsa vidare efter utbildningen kan du välja kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet.
Vill du vidareutbilda dig inom hästyrket så kan
du t. ex söka hippologutbildningen vid Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU). Hippologer arbetar
bl. a som ridlärare, stallchefer, egna företagare
eller lärare på hästinriktade gymnasieskolor.
Hästinriktningen ger en bra grund till dig som vill
hålla på med hästar, oavsett om du har det som
hobby eller yrke i framtiden.
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Naturbruksprogrammet

TRÄDGÅRD

Programplan Trädgård 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
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).
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Kurser inom NB-programmet		

700 p

Biologi 				100 p
Entreprenörskap 			
100 p
Naturbruk 				200 p
Växtkunskap 1 			
100 p
Fordon och redskap 			
100 p
Marken och växternas biologi 		
100 p
Programfördjupning
		
Företagsekonomi 			
Servicekunskap 			
Motor och röjmotorsåg 		
Beskärning och trädvård 		
Trädgårdsanläggning 1 och 2 		
Skötsel av utemiljöer 			
Trädgårdsodling 			
Växtkunskap 2 			

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

Trädgård
Gillar du växter och trädgård? Vill du ha ett kreativt och omväxlande yrke?
Att läsa trädgårdsinriktningen på Gamlebygymnasiet innebär att du kommer att lära dig mycket
om växter, trädgård- och parkskötsel samt hur
man anlägger och underhåller olika utemiljöer.
Under utbildningen får du också hantera och köra
olika trädgårdsmaskiner som t.ex. traktorer och
större gräsklippare. Du får även möjlighet att ta
motor- och röjmotorsågskort. Den här kombinationen av kunskap är eftertraktad på arbetsmarknaden och ger dig en hög anställbarhet.
Utbildningen varvar teori och APL (praktik)
under tre år. Minst 20 veckor kommer du att tillbringa på företag verksamma inom trädgårdsnäringen så att du verkligen ska få en förståelse för
yrket, utvecklas i det praktiska arbetet och knyta
kontakter för framtiden.

stora grönområden, en av Sveriges absolut bästa
markbyggnadshallar samt ett mycket nära samarbete med handelsträdgården Lindas trädgård som
hyr lokaler på skolans område.
Din framtid
Behovet av arbetskraft inom trädgårdsnäringen är
mycket stort. Efter utbildningen kan du antingen
söka arbete direkt inom trädgårdsnäringen på
till exempel trädgårdsbutiker, inom parkskötsel
eller hos odlingsföretag. Om du vill läsa vidare
till exempelvis hortonom, landskapsarkitekt eller
trädgårdsingenjör så väljer du kurser under dina
tre år hos oss som gör att du förutom din gymnasiala yrkesexamen även får grundläggande behörighet för högskolestudier. Under din studietid
på Gamlebygymnasiet får du också möjlighet att
ta ett antal olika branschcertifikat som är väldigt
eftertraktade på arbetsmarknaden.

Gamlebygymnasiet är perfekt som utbildningsplats för trädgårdsutbildning med tillgång till
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Naturbruksprogrammet

LANTBRUK

Programplan Lantbruk 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
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).
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Kurser inom NB-programmet		

700 p

Biologi 				100 p
Entreprenörskap 			
100 p
Naturbruk 				200 p
Djuren i naturbruket 			
100 p
Fordon och redskap 			
100 p
Marken och växternas biologi 		
100 p
Programfördjupning

		

Lantbruksdjur 1 och 2 			
Lantbruksdjur specialisering 		
Lantbruksmaskiner 1 och 2 		
Serviceteknik - naturbruk 1 		
Växtodling 1 och 2 			
Valbara programfördjupningskurser

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

Lantbruk - Lantbruk

Sveriges modernaste lantbruksutbildning
Lantbruksnäringen har genomgått stora förändringar och vi har moderniserat lantbruksutbildningen för att du som elev ska få de bästa
förutsättningarna för att arbeta med det du är
intresserad av efter gymnasiet. En stor del av
undervisningen sker i samarbete med gårdar med
den senaste lantbrukstekniken, den bästa djurvården eller andra praktikplatser med spetskompetens inom lantbruk. För dig som elev innebär
det större möjligheter att få lära i modern miljö
och få djupare kunskaper från riktiga företag
inom de gröna näringarna. Du får en helhetssyn i
både teori och praktik och ett naturligt sammanhang skapas. Ett viktigt utbildningsmoment på
naturbruksprogrammet är APL (praktik). Totalt
30 veckor av din utbildning gör du APL på ett
lantbruksföretag. Din APL gör du på företag med
olika produktionsinriktningar så att du under
studietiden hos oss kan få erfarenhet och kunskap
från flera olika företag.

Din framtid
Det finns ett mycket stort behov av välutbildad
arbetskraft inom de gröna näringarna. Vårt breda
kontaktnät med lantbruksföretagarna skapar
möjligheter för dig att få kontakter som kan leda
till en anställning direkt efter examen. Det finns
goda möjligheter för dig att få jobb direkt efter
utbildningen som t ex djurskötare eller maskinförare.
Du som vill läsa vidare på yrkeshögskola kan bli
driftsledare eller gårdsmästare. Vill du läsa vidare
efter programmet kan du välja kurser så att du får
grundläggande högskolebehörighet.

Lantmästarutbildningen eller agronomutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
är ett exempel på högre studier inom naturbruket.
Andra utbildningar inom den gröna sektorn är
veterinär, skogsmästare och jägmästare.
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Naturbruksprogrammet

LANTBRUK-ENTREPRENAD

Programplan Lantbruk-Entreprenad 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
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).
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Kurser inom NB-programmet		

700 p

Biologi		
		
100 p
Entreprenörskap
100 p
Naturbruk				200 p
Markens och växternas biologi		
100 p
Djuren i naturbruket
		
100 p
Fordon och redskap
		
100 p
Programfördjupning

		

900 p

Växtodling 1		
100 p
Grävmaskiner
		
200 p
Lantbruksmaskiner 1		
100 p
Lastmaskin och truckar
100 p
Byggnadsunderhåll			100 p
Serviceteknik naturbruk 1-2		
200 p
Valbar programfördjupning		
100 p

Lantbruk - Entreprenad
Lantbruk entreprenad är utbildningen för dig
som är intresserad av såväl ”gula maskiner” som
av lantbruk.
Vi erbjuder dig en gymnasieutbildning som
gör dig väl förberedd för att arbeta inom lantbruk-entreprenadbranschen som exempelvis
maskinförare. Under dina tre år hos oss lär du
dig att köra och sköta maskiner som till exempel
traktor, lastmaskin, grävmaskiner. Med traktorn
lär du dig utföra olika arbeten som plöjning, sådd
och gödselkörning. Vi börjar med traktorkörning
direkt i årskurs 1 för att du ska kunna ta traktorkörkort så fort som möjligt.
Du lär dig dessutom göra enklare typer av grävarbeten såsom diken, vägar och brunnar. I
Lantbruk- entreprenad är praktiska övningar
en förutsättning för att du ska lyckas med din
utbildning. Dessa får du både på skolan och ute
i näringslivet hos olika företagare i form av APL
(praktik). Under din gymnasietid kommer du att
ha runt 25 veckors APL.

Dessa APL-perioder är en viktig del av utbildningen och till för att du ska få inblick i hur
branschen och arbetslivet fungerar. De ger dig
också möjlighet att knyta kontakter inför framtiden. APL gör du både på lantbruksföretag och
på entreprenadföretag. För att säkerställa att
våra elever får praktisk erfarenhet av respektive
bransch har skolan ett mångårigt och väl fungerande nätverk av APL-platser.
Din framtid
Vår utbildning Lantbruk – Entreprenad ger dig
dubbla yrkesutgångar: maskinförare inom
lantbruket samt maskinförare av mobila arbetsmaskiner. Det gör dig anställningsbar på en
bred arbetsmarknad. Det finns ett stort behov
av maskinförare och du har goda möjligheter att
få jobb direkt efter examen. Du kan också välja
att läsa till grundläggande högskolebehörighet
för att kunna vidareutbilda dig inom yrken som
t ex driftledare, gårdsmästare, lantmästare eller
förman.
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Bygg- och Anläggningsprogrammet-

ANLÄGGNINGSFORDON

Programplan Anläggningsfordon 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
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).
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Programgemensamma ämnen		

400 p

Bygg och anläggning 1-2

400 p

		

Inriktningsgemensamma ämnen

900 p

Anläggningsförare 1			
Anläggningsförare 2			
Anläggningsförare 3			
Anläggningsförare 4			
Anläggningsförare - process		

200 p
200 p
200 p
200 p
100 p

Programfördjupningskurser		

300 p

Anläggning - ledningsbyggnad 		
Anläggningsförare - vägbyggnad/Svenska 2

200 p
100 p

Bygg och anläggning - Anläggningsfordon
Brinner du för att köra maskiner och vill komma
igång och jobba direkt efter gymnasiet?
På Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon tillbringar du mycket
tid i maskinerna. Inriktningen ger dig kunskaper
i markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast
samt trafikkunskap. Det första året hos oss läser
du grundkurser inom bygg och anläggning. Du
lär dig om olika material, ritningsläsning, säkerhetskrav inom branschen och får börja att köra
maskiner. År 2 och 3 är det fokus på maskinkörning och praktiskt arbete. Skolan har en stor
välutrustad verkstad och ett stort antal maskiner.
Vår markbyggnadshall är en av Sveriges bästa för
sitt ändamål genom sin storlek och rymd.

Din framtid
Väljer du Bygg- och anläggning med inriktning
anläggningsfordon har du en bred arbetsmarknad
framför dig. Tänkbara arbetsområden är t.ex. att:
•

arbeta som entreprenör eller anställd som
maskinförare på grävmaskin och lastmaskin.

•

arbeta på någon industri som maskinförare
på lastmaskin eller truck.

•

arbeta som reparatör av anläggnings- eller
lantbruksmaskiner.

Hos oss får du inte bara en yrkesexamen som anläggningsmaskinförare, du kan dessutom välja
ämnen så att du får grundläggande högskolebehörighet.

Under dina tre år på programmet gör vi många
studiebesök och du har sammanlagt 20 veckors APL (praktik) under din utbildning. Genom
APL:n får du ett brett kontaktnät av potentiella
arbetsgivare och blir väl förberedd för arbetslivet.
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Naturbruksprogrammet

Jakt & Viltvård

Programplan Jakt & Viltvård 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
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).
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Kurser inom NB-programmet		

700 p

Biologi 				100 p
Entreprenörskap 			
100 p
Naturbruk 				200 p
Växtkunskap 1 			
100 p
Fordon och redskap 			
100 p
Marken och växternas biologi 		
100 p
Programfördjupning

		

900 p

Aktivitetsledarskap 			
Servicekunskap 			
Naturguidning 1 			
Naturguidning 2 			
Jakt och viltvård 1 			
Jakt och viltvård 2 			
Jakt och viltvård specialisering 		

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

Jakt och viltvård
Jakt och viltvård är inriktningen för dig som är
intresserad av att vara ute i naturen och lära dig
allt om jakt, viltvård, turism och företagande.
På Gamlebygymnasiet startar vi hösten 2019
fördjupningen Jakt och viltvård på Naturbruksprogrammet. Jakt och viltvård inom naturturism
är ett växande arbetsområde och det är också ett
utmärkt komplement till annat företagande på
landsbygden. Första året på utbildningen läser du
gymnasiegemensamma och programgemensamma kurser så som svenska, matematik, engelska,
naturkunskap och naturbruk. Om du inte har
jägarexamen får du möjlighet att läsa det på
kvällstid på skolan. För att du ska få en förståelse för viltets förutsättningar läser du kurserna
Marken och växternas biologi och Växtkunskap.
Fordon och redskap är en annan kurs där du
bland annat kommer att få köra fyrhjuling och ta
traktorkörkort.
Under utbildningens gång kommer du att lära dig
om hur du bemöter jaktgäster, hur man anordnar
och säljer jakter, olika former av jakt och viltvård-

smetoder, samt hur man tar hand om och förädlar det byte som jakten ger.
Gamlebygymnasiet har tillgång till stora egna
jaktmarker med varierad flora och fauna och samarbetar med jaktentreprenörer i området vilket
säkerställer att du får en utbildning med bredd
och variation. För att du ska få en bred och användbar utbildning, gör vi många studiebesök och
du har minst 15 veckors APL (praktik) under din
utbildning. Genom APL får du möjlighet att träffa
många olika arbetsgivare och bygga ett nätverk
som kan leda till anställning i framtiden.
Din framtid
Efter genomförd utbildning kan du starta eget
inom området, eller arbeta hos jaktarrangörer, skogsförvaltare, jobba i jaktbutik eller läsa
vidare. Om du vill läsa vidare efter gymnasiet har
du möjlighet att läsa till kurser inom ramen för
programmet som ger dig grundläggande högskolebehörighet.

21

Naturvetenskaplig profil
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Naturvetenskaplig profil
Hos oss på Gamlebygymnasiet kan du studera
djursjukvård med en naturvetenskaplig profil.
Du tar då studenten både med en yrkesexamen
som ger dig möjlighet att börja jobba direkt inom
djurbranschen och med särskild högskolebehörighet som ger dig möjlighet att studera vidare på
högskolan till exempel till veterinär, etolog, läkare
och ingenjör.
Utbildningen är krävande och perfekt för dig som
vill kunna kombinera djurintresset med naturvetenskapliga studier. Hos oss läser du de naturvetenskapliga kurserna tillsammans med andra
elever i små undervisningsgrupper som ger dig
mycket kvalitativ tid tillsammans med läraren.

När du läser vidare på högskola/universitet
kommer du att ha mycket nytta av den praktiska
kunskapen och erfarenheten av djur och natur,
som du fått under din utbildning hos oss – och
inte minst, du har haft en rolig och varierande
gymnasietid.
På den naturvetenskapliga profilen läser du kemi
1 och 2, matematik 1-4 och fysik 1b1, 1b2 samt
fysik 2 – samtidigt som du ges möjlighet att klara
en yrkesexamen. Kurserna erbjuds inom ramen
för programfördjupningen, individuellt val och
utökat program.
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Sex skäl att välja oss
1. Att varva teori och praktik inom ditt intresseområde är nyttigt och kul
2. Lärartätheten på Gamlebygymnasiet är hög vilket ger möjlighet till en nära lärarkontakt.
3. Individuella lösningar är genomförbara – vi utgår från elevens behov.
4. Vår föresats är att alla elever lyckas nå sina mål.
5. Lektionerna är lärarledda. På skolan har vi mentorer för eleverna. Det innebär att någon i
personalen tar ett extra stort ansvar för sina mentorselevers studier
6. Gemenskapen är stor och många hittar kompisar för livet

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Gamlebygymnasiet har ett mångårigt och väl fungerande nätverk av praktikplatser (APL).
På produktionsdjursidan har skolan tecknat samarbetsavtal med ett 50-tal gårdar som tar emot
praktikanter. Vid sidan av dessa gårdar har vi nätverk med ytterligare ett hundratal gårdar, i Sverige och i andra länder, som vi använder som APL-platser för våra elever.
Skolan har även samarbetsavtal med ett tiotal djursjukhus där våra elever regelbundet gör praktik samt ett avtal med Eskilstuna Parken Zoo vilket ger våra elever möjlighet till både praktik och
studiebesök. De undertecknade avtalen möjliggör för skolan att nyttja samarbetspartnerns företag
som utbildningsmiljö. Detta innebär att vi regelbundet besöker företagen och genomför utbildning
på andra platser än skolan. Eleverna får träffa såväl företagare som företagarens eventuella anställda vilket utökar elevernas kontaktnät inom respektive bransch.
Inte sällan är det denna typ av kontakter som leder till att eleverna får anställning efter utbildningen.

Internat och fritid
Skolans internat kan erbjuda 89 bäddar och vi erbjuder både dubbelrum, enkelrum eller lägenheter. Vi har platsgaranti för elever i åk 1.
Internatboendet innebär att eleverna lär känna varandra väl och
under studietiden på Gamlebygymnasiet skapas relationer som ofta
håller livet ut. Det märker vi inte minst på alla de avgångsklasser
som hör av sig till skolan för att fira olika former av jubileer på
skolan.
På Fritid arbetar med att aktivera och finnas till hands för våra
elever på kvällstid. Vi arrangerar en mängd kvällsaktiviteter som till
exempel bakning, shoppingresor, film- och myskvällar. Vi tar förstås
gärna emot förslag från dig som är elev här på skolan.

Här finns vi!
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Yrkesexamen
Syftet med ett yrkesprogram är att du ska få specialkunskaper som gör att du kan få ett arbete
direkt efter gymnasiet. Det är viktigt att du hittar ett program som är intressant och som innehåller
kurser som du tycker är roliga och lärorika.
Om du är motiverad blir det lättare att lyckas och må bra under gymnasietiden. Du ska inte vara
orolig för att ett yrkesprogram begränsar din väg framåt i livet. Snarare tvärtom, yrkesprogram
berikar din framtid i och med att du blir anställningsbar inom ett område som du är intresserad av
samtidigt som du under programmet kan välja till kurser som gör att du kan få den grundläggande
högskolebehörigheten.

Högskolebehörighet
I alla våra utbildningar har du möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet. Då är
dörrarna öppna till både jobb och högskola. För att få grundläggande högskolebehörighet från ett
yrkesprogram behöver du läsa engelska 6, svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3.
Du kan läsa dessa kurser inom yrkesprogrammens ordinarie 2 500 poäng.
Vet du redan från början om att du vill läsa vidare till veterinär, lantmästare, agronom, etolog etc
så krävs, förutom den grundläggande högskolebehörigheten, en särskild behörighet. Hos oss kan
du läsa inriktningen djursjukvård med naturvetenskaplig profil. Då tar du studenten med både
yrkesexamen och särskild högskolebehörighet.

Körkort
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge erbjuder eleverna ett körkortsstipendium. I flera
yrken ställs det krav på körkort i samband med rekrytering. Trots det är många unga arbetssökande körkortslösa. Körkortsstipendiet är ett sätt att säkerställa elevernas anställningsbarhet.
I stipendiet ingår 10 körlektioner, teorilektioner samt risk 1 & 2. För att få stipendiet måste eleven
vara behörig och inskriven på naturbruksprogrammet eller bygg- och anläggningsprogrammet.
Eleven ska också vara i fas med sina studier i årskurs 2, följa skolans och internatets ordningsregler och inte har olovlig frånvaro.

Skolrestaurang
Den goda maten vi serverar i skolrestaurangen lagar vi utifrån Hushållningssällskapets måltidspolicy som går ut på att maten ska vara så näringsriktig och klimatsmart som möjligt.
Alla kött-, fågel- och charkprodukter är svenska. Bröd och mejerivaror är i största möjliga mån
svenska. Den fisk vi serverar är MSC-, ANC- eller KRAV-märkt från fiske och odlingar som sköts
hållbart. För oss är det en självklarhet att laga så mycket mat som möjligt från grunden och
använda frilandsodlade svenska grönsaker efter säsong.
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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. Går du i årskurs 8 eller 9
är du också välkommen att sova över på vårt trevliga internat.
Boka tid hos Jana Bäckman på tel. 0734-14 21 30 eller via epost
jana.backman@gamlebygymnasiet.nu
Välkommen till oss!

Hitta oss på

Läs mer på
www.gamlebygymnasiet.nu

