Naturbruksprogrammet, inriktning lantbruk
Lärlingsvariant
Är du intresserad av djur, växter, maskiner och teknik?
På Dahlstiernska gymnasiet kan du från hösten 2018 studera Naturbruksprogrammet med
inriktning lantbruk. Utbildningen genomförs med lärlingsvariant och ger en bra grund för 		
arbete inom modernt lantbruk. Det är mångsidig utbildning med kunskaper om biologi, ekologi,
naturbruk och växtodling, djurkunskap samt teknik och entreprenörskap. Under utbildningen har
du också möjligheter att få kunskaper i svets- och reparationsteknik Du kan utifrån ditt intresse
vspecialisera dig för att sköta lantbruksdjur, arbeta med växtodling eller köra jordbruksmaskiner.
För att ytterligare skapa möjligheter erbjuder vi förutom gymnasieutbildningens yrkeskurser även
möjlighet att certifiera dig för traktorkort samt för hjärt-och lungräddning (HLR).
Förutom alla yrkeskurser studerar du även de gymnasiegemensamma kurser såsom svenska,
engelska , matematik, samhällskunskap, historia mfl. kurser. Du kan inom programmet också
skaffa dig grundläggande behörighet för vidare högskolestudier genom tillval av olika kurser.

Att vara lärling
Den största skillnaden mellan lärlingsutbildning och traditionell skolförlagd utbildning är att du
som lärling blir en del av ett arbetslag på en arbetsplats. Du ska som lärling göra minst halva
tiden på lärlingsplatsen och får på så sätt in en ”fot” i arbetslivet. Du är ute cirka tre dagar i
veckan på lantbruket. De övriga två dagarna läses de mer teoretiska ämnena samt yrkesteori
inne på Dahlstiernska gymnasiet. Som lärling får du samma slags yrkesexamen som en elev på
ett skolförlagt program, men upplägget av utbildningen är annorlunda helt enkelt.
Det är vi på skolan som ordnar lärlingsplats. Vi har lärare och lärlingssamordnare som 		
tillsammans i dialog med dig och företaget gör upp kontrakt och en plan för det du ska lära dig.
Du har ven handledare på lantbruket stödjer ditt lärande. Skolans lärare/Samordnare besöker sedan dig och handledaren regelbundet för uppföljning.
Dahlstiernska gymnasiet har lång erfarenhet av att anordna lärlingsutbildning inom många
yrkesprogram. Vi har mycket positiva erfarenheter av denna utbildningsform. Eleverna har tyckt
att just blandningen av dagar inne på skolan och dagar ute på ett företag varit bra och lärorik.

Yrken
Efter avslutad utbildning kan du arbeta med växtodling, djur, lantbruksmaskiner kombinationslantbruk eller landsbygdstjänster. Arbetsmarknaden ser för yrkeskunniga inom lantbruksnäringen
ljus ut.

Programplan
Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5 - 100p

Marken och växternas biologi - 100p

Historia 1a1 - 50p

Djuren i naturbruket - 100p

Idrott och Hälsa 1 - 100p

Fordon och redskap - 100p

Matematik 1a - 100p

Totalt 300 poäng

Naturkunskap 1a1 - 50p
Religionskunskap 1 - 50p
Samhällskunskap 1a1 - 50p
Svenska 1 - 100p
eller Svenska som andraspråk 1 - 100p
Totalt 600 poäng

Programfördjupning
Totalt 900 poäng

Övrigt
Individuellt val - 200p
Gymnasiearbete - 100p

Programgemensamma ämnen

Totalt 300 poäng

Biologi 1 - 100p

Summa totalt: 2500 poäng

Entreprenörskap - 200p
Naturbruk - 100p
Totalt 400 poäng

