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Läs mer på
www.ingelstad.nu



Årskurs 1

Ditt första år med
Naturvetenskaplig profil

För dig som vill kunna läsa vidare på högskola 
eller universitet ges du möjlighet att skaffa behö-
righet genom att läsa Naturbruksprogrammet med 
Naturvetenskaplig profil. Detta innebär en hög 
studietakt med mycket teori under ditt första år. 
Dessutom så läser du kurser  inom inriktningen 
Djur med profilering mot Ridsport, Djursjukvård 
eller Hund.

Första året innehåller bl.a anatomi, stökiometri, genetik, trigonometri

”En perfekt blandning mellan teoretiska och praktiska 
ämnen. Du får ut allt av denna utbildningen”
- Elevcitat åk 1

”Ingen bryr sig om hur du ser ut, kom som du är så 
löser sig resten”
- Elevcitat åk 1

”Jag hade aldrig orkat NV om jag inte fick 
kombinera teori och praktik.” 
- Elevcitat åk 1 

Kurser åk 1

Svenska 1
Engelska 5
Matematik 1
Matematik 2
Biologi 1
Naturbruk
Djurens biologi
Djurhållning
Kemi 1
Fysik 1

Fördjupning Djursjukvård

Djurens hälso och sjukvård 1

Fördjupning Hund

Hundkunskap 1
Träning av hund
Djurens hälso och sjukvård 1

Fördjupning Häst

Hästkunskap 1
Ridning och körning



Årskurs 2

I årskurs två blir det mer fokus på den naturveten-
skapliga profilen och man börjar bygga på de grund-
läggande kurserna från årskurs 1. Extra mycket tyngd 
läggs på matematik, fysik och kemi samtidigt som 
du får bryta av dina studier med den första riktiga  
APL:en (arbetsplatsförlagt lärande) och komma ut i 
arbetslivet.

Vid den här tiden av dina studier har du kommit in 
väl i gemenskapen med dina studiekamrater och på 
internatet.  Skolan och vännerna  har för många blivit 
ett andra hem och en andra familj.

Under ditt andra år

Andra året innehåller bl.a derivatans definition, DNA, beteendevetenskap

Fördjupning Djursjukvård

Djurens hälso och sjukvård 1

Fördjupning Hund

Hundkunskap 1
Träning av hund
Djurens hälso och sjukvård 1

Fördjupning Häst

Hästkunskap 1
Ridning och körning

Kurser åk 2

Svenska 2
Matematik 3
Djuren i naturbruket
Naturbruk
Idrott och hälsa
Kemi 1
Kemi 2
Fysik 1
Samhällskunskap
Entreprenörsskap

Fördjupning Djursjukvård
Djurens hälso och sjukvård 2

”OM MAN ÄLSKAR ATT LÄRA SIG 
NÅGOT NYTT VARJE DAG, ÄR NV 
PERFEKT FÖR DIG.”
- ELEVCITAT ÅK 2

”MAN VILL BÖRJA SKOLAN 
EFTER LOVEN, DET HAR 
ALDRIG HÄNT MIG INNAN.” 
- ELEVCITAT ÅK 2

”VISST, DET KOMMER VARA TUFFT I 
PERIODER MEN DET ÄR SÅ VÄRT DET
I SLUTÄNDAN.”  - ELEVCITAT ÅK 2

”EN AV DE BÄSTA SAKERNA MED NV ÄR 
DE MYSIGA PLUGGSTUNDERNA MAN 
HAR MED VÄNNERNA.”  
- ELEVCITAT ÅK 2 

Fördjupning Hund
Hundkunskap 2
Träning av hund

Fördjupning Häst
Ridning och körning



Årskurs 3

Sista året på Naturvetenskaplig profil
Under ditt sista år på Ingelstadgymnasiets naturvetenskapliga profil påbörjas de högre kurserna inom naturve-
tenskapen. I kombination med detta kommer du också att genomföra 10 veckors APL,  5 veckor på hösten och  5 
veckor på våren. 

I årskurs 3 är det dags att göra gymnasiearbetet samt avlägga en yrkesexamen inom den valda inriktningen. På så 
vis kommer du ha möjlighet att börja arbeta inom ditt intresseområde direkt efter gymnasiet, men du kan också 
söka vidare till universitet eller högskola för vidare studier utan att vara orolig för behörighetskrav.

Tredje året innehåller bl.a nukleofil attack, primitiva funktioner, molekylärbiologi 
och organisk kemi

Kurser åk 3

Svenska 3
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4
Engelska 6
Djuren i naturbruket
Historia 1
Religionskunskap
Gymnasiearbete

Fördjupning Djursjukvård
Djurens hälso och sjukvård 1 och 2
Hundkunskap 1

Fördjupning Hund
Hundkunskap 1, 2 och 3
Djurens hälso och sjukvård 1

Fördjupning Häst
Ridning och körning
Hästkunskap 2
Ridning 1

”Den naturvetenskapliga linjen är väldigt tuff och vi har ofta mycket att göra. Men här får vi göra så 
mycket annat roligt också. Praktiska lektioner i djurstallarna, studiebesök och andra praktiska moment 
väger upp för de tunga teoretiska lektionerna.”  - Elevcitat åk 3

” En tisdag för mig som går NV-häst består just nu av en förmiddag i stallet med stallsysslor, hästskötsel, 
ridning och en eftermiddag med kemi och svenska.” - Elevcitat åk 3

”Ensam hade jag inte haft i närheten av så bra betyg men genom internatet och mina vänner har vi 
hjälpt varandra.” - Elevcitat åk 3



Framtiden Yrkesexamen, högskolebehörighet

Malin Johansson, leg. veterinär och tidigare elev 
vid Ingelstadgymnasiet

Malin Johansson, leg. veterinär

För dig som önskar en paus efter gymnasiet 
ger din yrkesexamen dig möjlighet att söka 
jobb direkt efter studenten.

Arbete efter utbildning

Du kan till exempel söka arbete som berör

- Djuranläggningar
- Djursjukhus
- Djurkliniker
- Hunddagis
- Katthem
- Stall
- Hästutbildningar
- Ridskola
- Stuteri
- Turism
- Ridsportbutiker

Efter din utbildning kan du t.ex. studera 
vidare på SLU till

Studier efter utbildning

- Veterinär
- Agronom
- Hortonom
- Landskapsarkitekt
- Biolog
- Jägmästare

Men du är även behörig att söka andra
akademiska utbildningar så som t.ex.

- Läkare
- Tandläkare
- Biomedicinsk analytiker
- Civilingenjör
- Civilekonom
- Jurist

Den naturvetenskapliga profilen öppnar för
vidarestudier inom alla yrkesområden. 

”Jag heter Malin Johansson, är 30 år och gick 
naturbruks-programmet med inriktning på 
naturvetenskap mellan 2001 och 2004. Jag trivdes 
väldigt bra med utbildningen där klasserna var mindre 
än inne i stan och den teoretiska undervisningen 
varvades med praktiska moment. 

De tre åren gick otroligt fort och plötsligt var jag 
färdig med min gymnasieutbildning och stod inför 
nästa val, nämligen vidareutbildning vid universitet 
eller högskola. Jag hade redan mitt drömyrke klart 
för mig innan jag började på gymnasiet, vilket 
också var ett tungt vägande skäl till varför jag valde 
just naturbruksprogrammet med inriktning på 
naturvetenskap. Jag ville läsa vidare till veterinär.

Efter studenten tog jag ett sabbatsår och backpackade 
i Australien och på Nya Zeeland. Under resans gång 
ansökte jag till veterinärprogrammet i Uppsala och 
hade turen att komma in, så väl hemma i Sverige igen 
bar det av till universitetet. Efter fem och ett halvt 
år tog jag examen och började kort därefter jobba 
som distriktsveterinär i Bollnäs. Där blev jag kvar 
i tre år innan jag, efter att ha mellanlandat på Falu 
djursjukhus, började på en liten privat klinik i Halden, 
Norge, där jag nu är kvar och trivs bra. Veterinäryrket 
är ett mycket spännade och varierat yrke där ingen dag 
är den andra lik.”



Välj din väg
Utbildningen ger även behörighet till Yrkeshögskolan
Läs mer på www.yrkeshogskolan.se

Programfördjupningskurser

Kurser inom NB-programmet 700 p
Biologi                   100 p
Entreprenörskap                      100 p
Naturbruk               200 p
Djurhållning                  100 p 
Djuren i naturbruket      100 p
Djurens biologi                  100 p

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5                        100 p
Svenska 1                        100 p
Matematik 1a                       100 p
Idrott och hälsa                       100 p
Naturkunskap 1a1                                              50 p
Religionskunskap                          50 p
Samhällskunskap 1a1                          50 p
Historia 1a1                          50 p

Gymnasiearbete                      100 p

Individuella val                      200 p 
Högskolebehörighet (Svenska 2, Engelska 6)

Utökad kurs    450 p
Engelska 6                                   100 p
Fysik 1b2                                         50 p
Fysik 2                                         100 p
Kemi 2                                         100 p
Matematik 4    100 p

Programplan Naturvetenskaplig profil 2500 p

Djursjukvård 900 p

Denna profil ger en bred utbildning som 
gör att du passar för de flesta typer av 
djurvårdaryrken, men också en rejäl 
fördjupning i djursjukvård för att arbeta 
med sjuka djur. 

300 p
100 p
100 p
200 p
100 p
100 p

Djurens hälso-och sjukvård 1-2
Sällskapsdjur 1
Hundkunskap 1                         
Matematik 2-3
Kemi 1
Fysik 1b1

Hundutbildningen riktar sig både till 
dig med kunskap och erfarenhet av 
hundar och hundskötsel samt till dig 
som saknar erfarenhet men har ett stort 
hundintresse.

Hundkunskap 1-3                      
Träning av hund                       
Djur specialisering/Djurhälsovård                         
Matematik 2-3                        
Kemi 1                                        
Fysik 1b1                                             
                                            

300 p
100 p
100 p
200 p
100 p
100 p

Detta är en utbildning för dig med 
ett stort hästintresse och som vill få 
fördjupade kunskaper inom dressyr och 
hoppning samt yrkesmässiga kunskaper 
i hästskötsel.

Hästkunskap 1-2                                            
Ridning och Körning               
Ridning 1                                  
Matematik 2-3                       
Kemi 1                                      
Fysik 1b1                                               

200 p
200 p
100 p
200 p
100 p
100 p

Hund 900 p Ridsport 900 p

Yrkesexamen och högskolebehörighet - hos oss får du få båda!
Är du nyfiken på livets villkor, sammanhangen i naturen 
och vill utveckla ditt matematiska sinne? Välj då en av 
våra naturvetenskapliga profiler!

I det valet får du både förutsättningar för framtida 
studier på högskola och universitet samtidigt som du 
får en yrkesexamen med potential till arbete direkt efter 
gymnasiet.

Förutom att teori och praktik varvas i undervisningen, 
får du möjlighet att under den 15 veckor långa arbets-
platsförlagda utbildningen (APL) få inblick i intressanta 
yrken inom ditt intresseområde.



Vill du veta mer?
Om du går in på vår hemsida www.ingelstad.nu hittar du mer information om Naturvetenskaplig 
profil samt hela skolans utbud. 

Har du eller dina
föräldrar frågor?
Skicka e-post till info@ingelstad.nu
Det går även att ringa:

Anders Isaksson, SYV
Tel 0733-477 809

Mona Gustafsson, bitr. rektor
Tel 0733-477 807

Besök oss
Om du vill boka prova-på-dagar eller studiebesök, kontakta skolexp:

Helena Svensson Almqvist
Tel 0470-388 00

Välkommen!

Kontakt

Hitta oss på



Det naturliga klassrummet


