
BOLLERUP
Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium
www.bollerup.se 
tel 0417 - 18 500 
info@bollerup.se

NATURBRUKSPROGRAMMET 
HÄSTINRIKTNING MED SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA KURSER 
 
Denna inriktning med individuellt val och utökat program ger 
behörighet till de flesta av högskolans samhällsinriktade kurser och 
program. Teoristudierna varvas med praktiska moment inom hästkur-
serna vilket kan vara ett skönt avbrott i dagen.

NATURBRUKSPROGRAMMET 
HÄSTINRIKTNING MED NATURVETENSKAPLIGA KURSER 
 
Vill man läsa vidare på högskola efter gymnasiet så ger vårt natur-
bruksprogram med naturvetenskapliga kurser en bra grund. Den 
ger, med individuellt val och utökat program, behörighet att läsa 
vidare på naturvetenskapliga program på universitet eller högskola.

UNGHÄSTUTBILDNING 
DEN UNGA HÄSTENS UTVECKLING    - riksrekryterande -     
    
För dig som vill arbeta med avel och unghästar! 
Är en särskild variant av naturbruksprogrammet inriktning häst och 
är riksrekryterande. Just denna särskilda variant kan du bara läsa 
här på Bollerup. Med individuellt val och utökat program kan du 
läsa grundläggande högskolebehörighet. 

Du får kunskaper om avel, föl- och stohantering samt grundutbild-
ning av unga hästar. Här har du möjlighet att vara med från fölning 
till treårstest och kvalitetsbedömning. Efter att du gått denna är du 
väl förberedd för yrkeslivet med hästar. Du är även lämpad att läsa 
till hippolog eller unghästberidare .
 

PRIVATA HÄSTAR
Alla elever som börjar på Bollerup har möjlighet att ta med sin egen 
häst. Vi har varje termin cirka 50 elevhästar på anläggningen.
 
PRAO, SKUGGNING eller STUDIEBESÖK
Vill du känna på hur det är på Bollerup?
Skicka ett mail till syv@bollerup.se eller ring 0417-18 508

HÄSTUTBILDNINGAR PÅ BOLLERUP passar Dig som vill kombinera Dina studier 
med Ditt hästintresse. Du får en god grund att stå på, oavsett om Du väljer att jobba 
direkt efter gymnasiet eller studera vidare på högskola/universitet.

Lisen och Peder kommer 
Ni att träffa ofta under  
Er tid på Bollerup!

Bollerup 
-”mer än en vanlig skola”                      



Engelska 5, 100 p;  Svenska 1, 100 p; Idrott och hälsa 1, 100 p; Matematik 1a, 100 p;  Naturkunskap 1a1, 50 p; 
Historia 1a1, 50 p; Religionskunskap 1, 50 p; Samhällskunskap 1a1, 50 p;  APL , 15 veckor

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p    

GYMNASIEARBETE 100 p    

Biologi 1,100 p;  Entreprenörskap,100 p; Naturbruk, 200 p
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 p

Djurens biologi,100 p; Djuren i naturbruket,100 p; Djurhållning, 100 p
INRIKTNING DJUR HÄST 300 p

Fysik 1b1, 100 p
Kemi 1, 100 p
Matematik 3c, 100 p 
Matematik 2a, 100 p 
Naturvetenskapliga kurser 
 
Ridning 2, 100 p 
Ridning 1, 100 p
Ridning och körning, 200 p 
Hästkunskap 1, 100 p  
 
PROGRAMFÖRDJUPNING 900 p

Estetisk verksamhet, 100 p
Biologi 2, 100 p (tentas av) 
Övrigt

Moderna språk 4, 100 p
Moderna språk 3, 100 p
Engelska 7 / CAE, 100 p 
Meritgivande kurser

Engelska 6, 100 p
Svenska 3, 100 p
Svenska 2, 100 p   
Grundläggande högskolebehörighet 
 
INDIVIDUELLT VAL (200 p) och utökat program efter 
individuell prövning  inom de gröna rutorna

Matematik 5, 100 p 
Meritgivande kurser 
 
Matematik 4, 100 p 
Fysik 2, 100 p 
Fysik 1b2, 50 p 
Kemi 2, 100 p 
Historia 1a2, 50  p 
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Övrigt 

Körning 1, 100 p
Övrigt 

Idrott och hälsa 2, 100 p Historia 1a2, 50  p 
Samhällskunskap 1a2, 50 p

Geografi 1, 100 p 
Matematik 2a, 100 p 
Samhällsvetenskapliga kurser 

Körning 1, 100 p
Svenska 2, 100 p 
Ridning 2, 100 p 
Ridning 1, 100 p 
Ridning och körning, 200 p 
Hästkunskap 1, 100 p 
 
PROGRAMFÖRDJUPNING 900 p

Moderna språk 4, 100 p
Moderna språk 3, 100 p 
Meritgivande kurser

Engelska 6, 100 p
Svenska 3, 100 p
Grundläggande högskolebehörighet
 
Estetisk verksamhet, 100 p 
Samhällskunskap 1a2, 50 p 
Övrigt 
 
INDIVIDUELLT VAL (200 p) och utökat program efter 
individuell prövning  inom de gröna rutorna

Idrott och hälsa 2, 100 p 
Övrigt

Matematik 3c, 100 p 
Utökad behörighet

Engelska 7 / CAE, 100 p 
Meritgivande kurs

Engelska 7 / CAE, 100 p 
Mertigivande kurs

Historia 2, 100 p 
Historia 1a2, 50  p 
Samhällskunskap  2, 100 p 
Utökad behörighet

Matematik 3c, 100 p 
Utökad behörighet

Minimum 7 deltagare krävs för att valbara kurser 
skall genomföras. Med reservation för ändringar

Naturbruksprogrammet DJUR HÄST med  
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA kurser

Naturbruksprogrammet DJUR HÄST med  
NATURVETENSKAPLIGA kurser
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Bollerup 
-”mer än en vanlig skola”                      
HÄSTUTBILDNINGAR PÅ BOLLERUP passar Dig som vill kombinera Dina studier 
med Ditt hästintresse. Du får en god grund att stå på, oavsett om Du väljer att jobba 
direkt efter gymnasiet eller studera vidare på högskola/universitet.

NATURBRUKSPROGRAMMET 
HÄSTINRIKTNING MED SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA KURSER 
 
Denna inriktning med individuellt val och utökat program ger 
behörighet till de flesta av högskolans samhällsinriktade kurser och 
program. Teoristudierna varvas med praktiska moment inom hästkur-
serna vilket kan vara ett skönt avbrott i dagen.

NATURBRUKSPROGRAMMET 
HÄSTINRIKTNING MED NATURVETENSKAPLIGA KURSER 
 
Vill man läsa vidare på högskola efter gymnasiet så ger vårt natur-
bruksprogram med naturvetenskapliga kurser en bra grund. Den 
ger, med individuellt val och utökat program, behörighet att läsa 
vidare på naturvetenskapliga program på universitet eller högskola.

UNGHÄSTUTBILDNING 
DEN UNGA HÄSTENS UTVECKLING    - riksrekryterande -     
    
För dig som vill arbeta med avel och unghästar! 
Är en särskild variant av naturbruksprogrammet inriktning häst och 
är riksrekryterande. Just denna särskilda variant kan du bara läsa 
här på Bollerup. Med individuellt val och utökat program kan du 
läsa grundläggande högskolebehörighet. 

Du får kunskaper om avel, föl- och stohantering samt grundutbild-
ning av unga hästar. Här har du möjlighet att vara med från fölning 
till treårstest och kvalitetsbedömning. Efter att du gått denna är du 
väl förberedd för yrkeslivet med hästar. Du är även lämpad att läsa 
till hippolog eller unghästberidare .
 

PRIVATA HÄSTAR
Alla elever som börjar på Bollerup har möjlighet att ta med sin egen 
häst. Vi har varje termin cirka 50 elevhästar på anläggningen.
 
PRAO, SKUGGNING eller STUDIEBESÖK
Vill du känna på hur det är på Bollerup?
Skicka ett mail till syv@bollerup.se eller ring 0417-18 508

På skolan finns det en  
veterinärklinik och  
en egen seminstation!



Engelska 5, 100 p;  Svenska 1, 100 p; Idrott och hälsa 1, 100 p; Matematik 1a, 100 p;  Naturkunskap 1a1, 50 p; 
Historia 1a1, 50 p; Religionskunskap 1, 50 p; Samhällskunskap 1a1, 50 p;  APL , 15 veckor

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p    

GYMNASIEARBETE 100 p    

Biologi 1,100 p;  Entreprenörskap,100 p; Naturbruk, 200 p
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 p

Djurens biologi,100 p; Djuren i naturbruket,100 p; Djurhållning, 100 p
INRIKTNING DJUR HÄST 300 p

Den unga hästens utveckling 2, 100 p
Den unga hästens utveckling 1b, 100 p 
Den unga hästens utveckling 1a, 100 p 
Särskild variant 
 
Ridning 2, 100 p 
Ridning 1, 100 p
Ridning och körning, 200 p 
Hästkunskap 2, 100 p
Hästkunskap 1, 100 p 
 
PROGRAMFÖRDJUPNING 900 p

Matematik 2a, 100 p 
Estetisk verksamhet, 100 p 
Övrigt 
 
Moderna språk 4, 100 p
Moderna språk 3, 100 p
Engelska 7 / CAE, 100 p 
Meritgivande kurser 

Engelska 6, 100 p
Svenska 3, 100 p
Svenska 2, 100 p   
Grundläggande högskolebehörighet 
 
INDIVIDUELLT VAL (200 p) och utökat program efter 
individuell prövning  inom de gröna rutorna

Idrott och hälsa 2, 100 p
Övrigt

Samhällskunskap 1a2, 50 p 
Historia 1a2, 50  p 
Övrigt

Minimum 7 deltagare krävs för att valbara kurser 
skall genomföras. Med reservation för ändringar

UNGHÄSTUTBILDNING 
- riksrekryterande - 

                             v.2015-09-21
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NATURBRUKSPROGRAMMET  
LANTBRUK MED NATURVETENSKAPLIGA KURSER 

Är det naturliga valet för dig som vill ha både en grundläggande 
lantbruksutbildning och behörighet att läsa vidare på naturveten-
skapliga utbildningar på universitet eller högskola. Den är för dig 
som vill läsa till agronom, veterinär, ingenjör.

Du får grundläggande lantbrukskompetens omfattande djurhållning, 
växtodling och entreprenörskap samt en omfattande naturvetenskap-
lig kompetens inom matematik, fysik, kemi och biologi. 

För att gå vidare till högskola/universitet efter gymnasiet väljer du 
att läsa utökat program i större eller mindre omfattning beroende 
på ditt mål. På Bollerup finns också möjlighet att läsa meritgivande 
kurser inom t ex språk.

NATURBRUKSPROGRAMMET  
LANTBRUK 

Du får grundläggande lantbrukskompetens omfattande djurhållning, 
växtodling, företagande och entreprenörskap. Får arbeta med 
moderna maskiner och traktorer samt kunskap om maskinservice 
och om byggnader. Du kommer att bli väl förberedd för arbetslivet 
och för fortsatta studier, även för att avlägga prov för ”Grönt kort”, 
(en certifiering inom lantbruk).  

Väljer du att läsa utökat program samt väljer behörighetsgivande 
kurser som individuellt val, har du möjlighet att läsa vidare på t ex 
lantmästarprogrammet.

PRAO, SKUGGNING eller STUDIEBESÖK
Vill du känna på hur det är på Bollerup?
Skicka ett mail till syv@bollerup.se eller ring 0417-18 508 

Bollerup 
-”mer än en vanlig skola”                      
LANTBRUKSUTBILDNINGEN PÅ BOLLERUP är den givna starten för dig som vill 
arbeta med lantbruk, antingen som anställd eller som företagare. På Bollerup finns 
landets största skoljordbruk. 



Engelska 5, 100 p;  Svenska 1, 100 p ; Idrott och hälsa 1, 100 p; Matematik 1a, 100 p;  Naturkunskap 1a1, 50 p; 
Historia 1a1, 50 p; Religionskunskap 1, 50 p; Samhällskunskap 1a1, 50 p;  APL , 15 veckor

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p    

GYMNASIEARBETE 100 p    

Biologi 1, 100 p;  Entreprenörskap, 100 p; Naturbruk, 200 p
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 p

Marken och växternas biologi, 100 p; Djuren i naturbruket, 100 p; Fordon och redskap, 100 p
INRIKTNING LANTBRUK 300 p

Fysik 1b1, 100 p
Kemi 1, 100 p
Matematik 3c, 100 p
Matematik 2a, 100 p
Naturvetenskapliga kurser

Lantbruksdjur 2, 100 p
Lantbruksdjur 1, 100  p
Lantbruksmaskiner 1, 100 p
Växtodling 2, 100 p
Växtodling 1, 100 p 
 
PROGRAMFÖRDJUPNING 900 p

Estetisk verksamhet, 100 p
Biologi 2, 100 p (tentas av) 
Övrigt

Moderna språk 4, 100 p
Moderna språk 3, 100 p
Engelska 7 / CAE, 100 p 
Meritgivande kurser

Engelska 6, 100 p
Svenska 3, 100 p
Svenska 2, 100 p   
Grundläggande högskolebehörighet 
 

Individuellt val  (200 p) och utökat program efter 
individuell prövning  inom de gröna rutorna

Matematik 5, 100 p
Meritgivande kurser

Historia 1a2, 50 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p 
Matematik 4, 100 p
Fysik 2, 100 p
Fysik 1b2, 50 p
Kemi 2, 100 p
Övrigt 

 Odling specialisering, 100 p 
Lantbruksdjur specialisering svin, 100 p  
Lantbruksdjur specialisering mjölk-nöt, 100 p 
Företagsekonomi 1, 100 p
Övrigt

Idrott och hälsa 2, 100 p
Historia 1a2, 50  p 
Samhällskunskap 1a2, 50 p

enbart en av dessa

Odling specialisering, 100 p 
Lantbruksdjur specialisering svin, 100 p  
Lantbruksdjur specialisering mjölk-nöt, 100 p 
Byggnadsunderhåll, 100 p 
Entreprenörskap och företagande, 100 p 
Lastmaskiner och truckar, 100 p 
Lantbruksdjur 2, 100 p 
Lantbruksdjur 1, 100  p
Lantbruksmaskiner 1, 100 p
Växtodling 2, 100 p
Växtodling 1, 100 p 
 
PROGRAMFÖRDJUPNING 900 p

enbart en av dessa

Historia 1a2, 50 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Matematik 2a, 100 p
Övrigt

Engelska 6, 100 p
Svenska 3, 100 p
Svenska 2, 100 p   
Grundläggande högskolebehörighet

Idrott och hälsa 2, 100 p 
Odling specialisering, 100 p  
Lantbruksdjur specialisering svin, 100 p
Lantbruksdjur specialisering mjölk-nöt, 100 p
Motor- och röjmotorsåg, 100 p 
Övrigt

v. 2015-09-21

Minimum 7 deltagare krävs för att valbara kurser 
skall genomföras. Med reservation för ändringar

Naturbruksprogrammet LANTBRUKNaturbruksprogrammet LANTBRUK med  
NATURVETENSKAPLIGA kurser

Estetisk verksamhet, 100 p
Övrigt

Moderna språk 4, 100 p
Moderna språk 3, 100 p
Meritgivande kurser

Individuellt val  (200 p) och utökat program efter 
individuell prövning  inom de gröna rutorna



BOLLERUP
Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium
www.bollerup.se 
tel 0417 - 18 500 
info@bollerup.se

YRKESINTRODUKTION 
 
Utbildningen är en treårig och är mycket inriktad på att lära genom 
praktiskt arbete. Huvudmoment i utbildningen är lantbruk, djur, 
skog, maskiner och byggnadsarbeten.

Första året lägger vi tyngdpunkten på ett AM / traktorkort eller 
motsvarande, handredskap, arbete i stallar, växtodling och skötsel 
av grönytor. Lärandet sker i huvudsak på Bollerup. 

År 2 och 3 är utbildningen mera förlagd till arbetsplatser (APL 
arbetsplatsförlagt lärande) i närheten av skolan eller i närheten 
av där du bor, även då är du på skolan 1-2 dagar/vecka där vi 
bygger på med byggnadsunderhåll och maskinövningar.

BOENDE 
Du bor som alla andra elever, på skolans internat där du har möjlig-
het att lära känna alla andra elever på skolan.

BOKA STUDIEBESÖK 
Är du intresserad så är du välkommen på ett studiebesök,  
kontakta Christian Rix 0417-18 507 christian.rix@bollerup.se  
eller Lotta Eldh Pålsson (SYV) 0417-18 508 syv@bollerup.se

Bollerup 
-”mer än en vanlig skola”                      
YRKESINTRODUKTION PÅ BOLLERUP vänder sig till dig som är intresserad av 
naturbruk men inte behörig till programinriktat individuellt val. Du får en yrkesinriktad 
utbildning som gör det lättare för dig att komma ut på arbetsmarknaden.



Idrott och hälsa 1, 100 p 
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 100 p    

GYMNASIEARBETE 100 p    

Naturbruk, 200 p
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 p

Marken och växternas biologi, 100 p; Djuren i naturbruket, 100 p; Fordon och redskap, 100 p
INRIKTNINGSKURSER 300 p

Skötsel av utemiljöer, 100 p 
Växtodling 1, 100 p 
Motor- och röjmotorsåg, 100 p 
Lantbruksmaskiner 1, 100 p 
Lantbruksdjur 1, 100 p 
Byggnadsunderhåll, 100 p 
 
PROGRAMFÖRDJUPNING 700 p

Lantbruksdjur 2, 100 p Växtodling 2, 100 p 

Skötsel av utemiljöer, 100 p
Ridning 2, 100 p 
Ridning 1, 100 p
Ridning och körning, 200 p 
Odling av djurfoder, 100 p 
Lantbruksdjur 1, 100 p 
 
PROGRAMFÖRDJUPNING 700 p

Yrkesintroduktion mot 
Naturbruksprogram inriktning lantbruk

Yrkesintroduktion mot 
Naturbruksprogram inriktning djur (häst)

                        Med reservation för ändringar

v.2015-09-21
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INRIKTNING LANTBRUK 
 
Syftar till att du skall kunna arbeta på ett lantbruk. Maskinkörning, 
reparation och service av maskiner, växtkunskap, byggnadsun-
derhåll och mycket annat ingår. Huvuddelen av utbildningen är i 
form av praktiska övningar men det ingår en mindre del teoretiska 
lektioner också. För att kunna fullfölja en fördjupning inom jordbruk 
krävs att du har traktorkort och det har Du möjlighet att läsa in i åk1 
och 2.

INRIKTNING PARK 
 
Syftar till att Du skall kunna arbeta inom park och trädgårdsnä-
ringen. Gräsklippning, trädvård, växtkunskap, maskinunderhåll, 
röjsåg och mycket annat ingår. Huvuddelen av utbildningen är 
i form av praktiska övningar men det ingår en mindre del teore-
tiska lektioner också. Exempel på möjliga arbetsplatser är tex: 
kyrkogård, fastighetsskötare, trädgårdsfirma, parkförvaltning m.m. 
Traktorkort är inte nödvändigt men naturligtvis bra att ha.

INRIKTNING DJUR 
 
Syftar till att Du skall kunna arbeta som djurskötare. På skolan utbil-
das Du på ko, gris och fårskötsel. Fårklippning, mjölka kor, märka, 
väga och mycket annat får du prova på! Det mesta av utbildningen 
är praktisk men en liten del består också av teoretiska lektioner.

Övergripande för utbildningarna är att vi har väldigt tydliga regler 
både under skoltid och fritid. Vår pedagogisk är att jobba praktiskt 
så mycket som möjligt även i kärnämnen.  
 
INTERNATBOENDE 
Under skolveckorna bor eleverna på elevinternatet. Det är möjligt 
att pendla till och från skolan men det finns ingen kollektivtrafik som 
går dagligen till Bollerup så man får själv lösa resorna då. Man 
delar på ansvaret för städning, diskning och tvätt. Vi har organi-
serade aktiviteter på kvällarna och någon av lärarna jobbar till 
23.00 måndag till torsdag. Måltiderna äter man i skolans matsal 
tillsammans med övriga elever och personal. 

PRAKTIK 
För att känna på våra utbildningar vill vi att du kommer på tre veck-
ors praktik hos oss innan du börjar.  
 

BOKA STUDIEBESÖK 
Är du intresserad så är du välkommen på ett studiebesök,  
kontakta Christian Rix 0417-18 507 christian.rix@bollerup.se  
eller Lotta Eldh Pålsson (SYV) 0417-18 508 syv@bollerup.se

Bollerup 
-”mer än en vanlig skola”                      
GYMNASIESÄRSKOLA PÅ BOLLERUP finns med programmet skog, mark och djur



Svenska 1, 200 p; Samhällskunskap 1, 50 p; Religionskunskap 1, 50 p; Naturkunskap 1, 50 p; Matematik 1, 100 p; 
Idrott och hälsa 1, 200 p; Historia 1, 50 p; Estetisk verksamhet, 100 p; Engelska 1, 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 100 p    

GYMNASIEARBETE 100 p    

Naturbruksteknik, 100 p; Naturbruk, 200 p; Biologi –Naturbruk, 100 p  
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 p

Växtodling 1, 100 p 
Odling – grund, 100 p 
Naturbruksteknik – specialområde, 100 p 
Röjmotorsåg, 100 p 
Hem- och konsumentkunskap 1, 100 p 
Körning – basmaskiner 1, 100 p 
Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll, 100 p 
Entreprenörskap, 100 p 
Marken och växternas biologi, 100 p
 
PROGRAMFÖRDJUPNING 900 p

v.2015-09-21

Idrott och hälsa 2, 100 p 
Hem- och konsumentkunskap 2, 100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL 200 p

Gymnasiesärskola  
Skog, mark och djur 
inriktning lantbruk

                        Med reservation för ändringar

Växtodling 1, 100 p
Trädgårdsanläggning 1, 100 p
Skötsel av utemiljöer 1, 100 p
Odling i växthus 1, 100 p
Röjmotorsåg, 100 p
Hem- och konsumentkunskap 1, 100 p
Körning – basmaskiner 1, 100 p
Entreprenörskap, 100 p
Marken och växternas biologi, 100 p
 
PROGRAMFÖRDJUPNING 900 p

Odling – grund, 100 p
Röjmotorsåg, 100 p
Lantbruksdjur 2, 100 p
Lantbruksdjur 1, 100 p
Hem- och konsumentkunskap 1, 100 p
Körning – basmaskiner 1, 100 p
Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll, 100 p
Entreprenörskap, 100 p
Djurens biologi, 100 p
 
PROGRAMFÖRDJUPNING 900 p

Gymnasiesärskola  
Skog, mark och djur 

inriktning park

Gymnasiesärskola  
Skog, mark och djur 

inriktning djur

Idrott och hälsa 2, 100 p 
Hem- och konsumentkunskap 2, 100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL 200 p

Idrott och hälsa 2, 100 p 
Hem- och konsumentkunskap 2, 100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL 200 p
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