
Naturbruksprogrammet 

Arbete med häst 
I stallet och med våra välutbildade hästar får du kunskaper och färdigheter för att utvecklas inom 
arbete med hästar och hästsport. På Jälla har vi ett eget skolstall, bra träningsmöjligheter med 
stort ridhus, utebana och natur att rida i. Här är både personalen och hästarna välutbildade. Det 
finns möjlighet att ha din egen häst i ett stall nära skolan. För dig som vill lite mer har vi flera lag 
med elever och skolhästar som deltar i de olika allsvenska divisionerna. Du får även lära dig att 
driva ett UF-företag.  
 
Profil islandshäst 
Vi erbjuder även profil islandshäst på Jälla. Det innebär att du som väljer att gå häst hos oss kan få 
stora delar av yrkeskurserna inom islandshäst. Kurserna läser du på Bärby och deras välrenomme-
rade tränare håller i undervisningen.  
 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
Vi erbjuder 15 veckor APL på en arbetsplats i branschen. Att ha APL innebär att du utvecklar dina 
kunskaper på en riktig arbetsplats. När du är färdig har du en yrkesexamen och värdefulla företags-
kontakter för framtiden.  
 
Viktigt att tänka på  
Du har ett brinnande intresse för hästar och ridsport. Du är noggrann, pålitlig och inte rädd för att 
hugga i.   
 
Antagning  
Du gör val av inriktning i årskurs 9. 
 
Högskolebehörighet 
På Uppsala yrkesgymnasium Jälla kan du välja kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 för 
grundläggande behörighet till  högskolan. Vi erbjuder också Matematik 2a, Samhällskunskap 1a2, 
och Historia 1a2 som utökade kurser. Kursen Biologi 1 ingår i programmet. Kurserna krävs för be-
hörighet till vissa högskoleutbildningar.  
 

 

Inriktning hästhållning 

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 



Arbete med häst 

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng 

Engelska 5 100  

Historia 1a1 50  

Idrott och hälsa 1 100  

Matematik 1a 100  

Naturkunskap 1a1 50  

Religionskunskap 1 50  

Samhällskunskap 1a1 50  

Svenska 1 eller 

Svenska som andraspråk 1       

                                             

100 

  

  

Programgemensamma ämnen 400 poäng 

Biologi 1 100  

Entreprenörskap 

Naturbruk 

 

100 

200  

Inriktning hästhållning 700 poäng 

Djurens biologi 100  

Djurhållning 100  

Hästkunskap 1 

Hästkunskap 2 

Ridning och körning 

Fordon och redskap 

100 

100 

200 

100  

   

  

Programfördjupning 500 poäng 

Djuren i naturbruket 100  

Hästkunskap  3 100  

Företagsekonomi 1 100   

Ridning 1 

Ridning 2 

100 

100  

  

 

Övriga kurser        

Individuellt val         

Gymnasiearbete   

 

Summa poäng                            

 

300 poäng 

200 

100 

 

2 500 

    

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 

 


