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Du går på naturbruksprogrammet, inriktning 
hästhållning, på Birger Sjöberggymnasiet och 
har undervisning både i skolans lokaler, vid rid-
anläggningen på Brätte samt på Nuntorp i Brå-
landa. Vår hästutbildning ger dig kunskaper om 
djur och djurs beteende samt samspelet mellan 
djur och människa. 

Du kommer att lära dig att arbeta yrkesmässigt 
med hästar. Utbildningen innehåller både teore-
tiska och praktiska kurser liksom praktik på en 
ridskola eller hästgård. 

I anläggningen på Brätte, som drivs av Väners-
borgs Ryttarförening, kommer du att träna 
ridning och utföra praktiska kursmoment till-
sammans med utbildade instruktörer. 

På Birger Sjöberggymnasiet har du undervisning 
i bland annat svenska, matte och engelska och 
på Nuntorp har du lektioner i djur- och natur-
brukskurser samt ridkurser tillsammans med 
behöriga ämneslärare. 

Du får en yrkesexamen inom naturbruk och 
har även möjlighet att lägga till de kurser som 
behövs för att få grundläggande högskolebe-
hörighet. Utbildningen ger dig en grund för att 
exempelvis arbeta som hästskötare eller för att 
utbilda dig vidare till ridlärare, hippolog eller 
djurvårdare.

Utbildningen drivs i samarbete med Väners-
borgs Ryttarförening samt Nuntorpsgymnasiet. 

Vår hästutbildning riktar sig till dig som vill utvecklas som ryttare och få 
kunskaper inom professionell hästhållning.



PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Biologi 1 100 Entreprenörskap 100

Naturbruk 200

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng 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/Svenska som andraspråk 1 100

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100

KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Engelska 6, 100 Svenska 2/SvA 2, 100 Svenska 3/SvA 3, 100

HÄST

Djurens biologi 100
Djurhållning 100
Fordon och redskap 100

Hästkunskap 1 100
Hästkunskap 2 100
Ridning och körning 200

Programfördjupning

NYTT 

PROGRAM

 2021

HÄST | NATURBRUKSPROGRAMMET - Ett helt nytt program på Birger Sjöberggymnasiet. 

Ridning 1 100
Ridning 2 100
Hästkunskap 3 100
Företagsekonomi 100
Aktivitetsledarskap 100

INRIKTNINGBSG

Här kan du läsa mer!
birgersjoberggymnasiet.se
Skugga en elev och lär känna oss mer - läs mer om hur du gör på hemsidan.

kunskapsforbundet.se


