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Årskurs 1

Ditt första år på Lantbruk

Du börjar höstterminen med en grundläggande 
utbildning i skötsel av lantbrukets djur. Kursen är både 
teoretisk och praktiskt. Du lär dig att mjölka kor och 
sköta grisar. Du kommer att få prova på att jobba i olika 
stallmiljöer. Du lär dig om olika foderslag och grunderna 
i hantering och skötsel av djuren.  Traktorkörning och 
traktorkort står också på schemat. 

När våren närmar sig är det dags för två veckor 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) på någon av de 
djurgårdar som du tidigare varit på i samband med den 
grundläggande djurutbildningen. Läs mer om APL på 
nästa sida.

I april startar vårbruket som du genomför tillsammans 
med skolans lärare. Då lär du dig jordbearbetning och 
sådd. Det blir mycket traktorkörning!

Under ditt första år läser du också matematik, svenska, 
engelska samt biologi.

Traktorkörning, djurskötsel, mjölka, vårbruk, 2 veckor APL



Årskurs 2

Höstterminen börjar med höstbruk. Du kommer då 
få tröska det du sådde under våren, köra halm med 
mera. Höstbruket avslutas med plöjning och service 
av alla maskiner du använt.  All undervisning såväl 
praktisk som teoretisk sker tillsammans med skolans 
lärare.   I den teoretiska delen av växtodlingen lär du 
dig hållbart odla olika grödor som t.ex. spannmål och 
vall samt hur du får dem att växa bra. 
Under hösten startar Motor och röjmotorsågskursen, 
den är både praktisk och teoretisk. Som avslutning 
på kursen kommer du att erbjudas köra upp för 
motorsågskort A och B.

I djurkurserna fördjupar du dina teoretiska kunskaper 
om lantbruksdjuren, allt ifrån hur du sköter och 
utfodrar dem för att hålla dem friska och få dem 
att växa bra till hur man planerar och följer upp sin 
produktion.
Du gör totalt 10 veckor APL under ditt andra år, 
fördelat på två perioder. Då får du träna dig i ditt 
kommande yrke som maskinförare eller djurskötare. 
Du läser även Idrott och hälsa, Entreprenörskap, 
Naturkunskap och Samhällskunskap.

Under ditt andra år

Tröskning, motorsåg, växtodling, lantbruksdjur, 10 veckor APL

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Som elev på Lantbruk-lantbruk får du upp till 30 veckor APL under din skoltid.  Detta innebär att en 
stor del av din utbildning sker ute i verkligheten, i samarbete med moderna lantbruksföretag, med moderna 
maskiner och i moderna djurstallar. Där du får praktiskt träna dig i ditt kommande yrke som maskinförare 
eller djurskötare. 

30 veckor APL ger dig möjlighet att få uppleva flera olika lantbruksföretag/arbetsplatser vilket kommer att ge 
dig både bredd och ett stort kontaktnät. 

Våra APL gårdar är alla noggrant utvalda och de är kvalitetssäkrade. På samtliga arbetsplatser finns en 
handledare som genomgått handledarutbildning. Under din APL kommer vi att hålla regelbunden kontakt 
med dig och din handledare, både via telefon och via besök.

Körkortsstipendie

Som elev på Lantbruksutbildningen har du 
möjlighet att söka stipendie för körkortsutbild-
ning. Stipendiet innebär att du får en del av 
dina kostnader för körkortet betalda av skolan. 
Stipendie ges till elev som genomför sin utbild-
ning med goda studieresultat och med ett gott 
uppförande.



Årskurs 3

Sista året - snart färdig för arbetslivet
Under ditt sista gymnasieår gör du hela 18 veckor APL  fördelat på tre perioder.
Under dina APL veckor kommer du att få med dig skoluppgifter som ska lösas. Uppgifterna knyter an till din APL 
plats. Om du är i en djurbesättning kan det t.ex. handla om att du ska beskriva utfodringssystem och hur man 
arbetar för att förebygga sjukdomar hos djuren eller beskriva hur arbetet planeras i besättningen. 

Kurser som du läser sista året är bla lantbruksdjur specialisering, växtodling och serviceteknik (maskinunderhåll 
och svetsning). Du läser även religion och historia.

Maskinunderhåll, lantbruksdjur, gymnasiearbete, 18 veckor APL

För att få ut din yrkesexamen krävs att du gör ett 
gymnasiearbete som visar att du är färdig för yrket.
Det innebär att du ska visa att du kan planera, 
genomföra och utvärdera en eller flera vanligt 
förekommande arbetsuppgifter inom yrket.
Du kan göra ditt gymnasiearbete i samband med APL 
men det kan också utföras på skolan.

Gymnasiearbetet

Lärare instruerar svetselever



En utbildning - dubbla yrkesutgångar

Framtiden Yrkesexamen - Jobbmöjligheter - Studera vidare 

börja jobba inom yrken som t.ex.

- Maskinförare inom lantbruk
- Djurskötare inom mjölkproduktion
- Djurskötare inom smågrisproduktion

Efter din utbildning kan du

läsa vidare inom yrken som t.ex

- Klövverkare
- Husdjurstekniker 
- Driftsledare
- Gårdsmästare
- Servicetekniker
- Agrotekniker
- Lantmästare (grundl. högsk. samt Ma2)
- Agronom (grundl. och särsk. behörighet)

Vår utbildning Lantbruk-Lantbruk ger dig dubbla 
yrkesutgångar, du får yrkesexamen både som djurskötare 
med inriktning lantbruksdjur och som maskinförare 
inom lantbruk.  Det ger dig en bred arbetsmarknad och 
fler valmöjligheter än de flesta.   

Möjlighet till kompetensbevis:

- Traktorkort

- Motorsågskort A, B och röjmotorsåg RA, RB 

- Säkerhet på väg nivå 1-2

- Heta arbeten

- Sprutcertifikat för växtskyddsmedel

Erik Bäckman - bonde söker fru

Hallå! Vad gör ni nu?

”Jag läste lantbruksutbildningen på Ingelstad. Efter 
studenten jobbade jag på en mjölkgård. Idag studerar 
jag på SLU och utbildar mig till husdjursagronom. Jag 
siktar på att bli rådgivare efter examen.” / Ronja

”Jag läste också lantbruksutbildningen på Ingelstad och 
jobbade med mjölkkor efter studenten. Sedan utbildade 
jag mig till husdjurstekniker och jobbade på Växa. Idag 
jobbar jag på en mjölkgård” / Michelle

Ronja Lindell Michelle Schütt

”Jag läste Lantbruk på Ingelstad och direkt 
efter studenten startade jag eget företag inom 
lantbruk och entreprenad. Det går bra! Under 
2016 var jag med i Bonde söker fru på TV4 vilket 
var en väldigt speciell upplevelse.” /Erik



Välj din väg

Yrkesexamen och högskolebehörighet - hos oss kan du få båda!

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

Programfördjupningskurser 900 p

Lantbruk-Lantbruk

För dig som vill börja jobba efter gymnasiet

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

Växtodling 1-2
Lantbruksmaskiner 1          
Djurhållning                         
Lantbruksdjur 1-2  
Lantbruksdjur Spec.  
Serviceteknik naturbruk 1                  
Motor och röjmotorsåg 1         

Individuellt val      200 p
Du väljer själv att fördjupa dig i
kurser efter skolans utbud.

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

Individuella val   200p 
Inom det individuella valet, som du läser under åk. 2-3 väljer du själv 
kurser efter vårt utbud. Du kan här t. ex välja att läsa in den grundläg-
gande högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).

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

Programplan Lantbruk-Lantbruk 2500 p 

Hos oss får du en yrkesexamen med möjlighet till 
jobb direkt efter gymnasiet.  Men vet du redan nu att 
du vill läsa vidare på högskola eller universitet kan 
du välja att läsa grundläggande högskolebehörighet 
inom ditt individuella val 0ch som utökad kurs. Ett 
annat alternativ är att du efter gymnasiet läser in den 
grundläggande högskolebehörigheten på KOMVUX.

En del universitetsutbildningar kräver särskild hög-
skolebehörighet utöver grundläggande behörighet. 
Lantmästarprogrammet på SLU kräver t.ex. Mate-
matik 2, vilket du har möjlighet att läsa som utökad 
kurs hos oss. Agronomprogrammet på SLU kräver 
också Matematik 2 samt att du läser naturveten-
skapligt basår på universitet.

Lantbruk (Grundl. högskolebeh.)

För dig som vill läsa vidare efter gymnasiet.

Växtodling 1-2
Lantbruksmaskiner 1
Djurhållning                                
Lantbruksdjur 1-2  
Lantbruksdjur Spec.                    
Serviceteknik naturbruk 1
Svenska 2

Individuellt val
Engelska 6
Svenska 3

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

100 p

100 p
100 p

Utökad kurs
Matematik 2a

Upp till

veckor APL

30



Vill du veta mer?
Om du går in på vår hemsida www.ingelstad.nu hittar du mer information om Lantbruk-Lantbruk 
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



Ska det här bli ditt nya klassrum? 


