
Naturbruksprogrammet 

Djurvårdare inom djurens hälso– och sjukvård 
Vi varvar teori med praktik. Du lär dig om olika djurarters skötsel, behov, beteende och anatomi 
bland annat genom att arbeta med våra hundar, kaniner, gnagare, reptiler, fåglar och fiskar. På sko-
lan finns också en övningsklinik där vanligt förekommande praktiska moment inom djurens hälso– 
och sjukvård tränas. Du får även lära dig att starta och driva ett UF-företag.   
 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
Vi erbjuder minst 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 fö-
retagskontakter för framtiden.  
 
Viktigt att tänka på  
Du har ett stort djurintresse, är ansvarstagande och inte rädd för att hugga i när det behövs. Att 
yrkesmässigt ägna sig åt djur kräver noggrannhet och tålmodighet. I mötet med djurägare behövs 
social kompetens.  
 
Antagning  
Du väljer 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 djur - djurvårdare nivå 2 

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 

 



Djurvårdare 

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 

100  

Inriktning djurvårdare 300 poäng 

Djurens biologi 100  

Djurhållning 100  

Djuren i naturbruket 100  

   

  

Programfördjupning 900 poäng 

Djursjukvård inom djurens hälso– 

och sjukvård 1 + 2 

300 

  

Djur specialisering  

Djur specialisering 

100 

100  

Sällskapsdjur 1 + 2 200  

Hundkunskap 1 100  

Servicekunskap 

 

100  

 

Övriga kurser        

Individuellt val         

Gymnasiearbete   

 

Summa poäng                            

 

300 poäng 

200 

100 

 

2 500 

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 

 


