
Djurskötare – en kombination av hund, 
häst och lantbruksdjur 
Är du intresserad av djur? På Vretagymnasiet finns 
utbildningen för dig! En bred utbildning där du lär 
dig sköta hundar, hästar och lantbruksdjur. 

Utbildningen ger dig kunskaper om djurhälsovård, 
fysiologi, hantering, skötsel, djurens behov och 
beteende etc.  

Du lär dig grunderna i skolans stallar, teori varvas 
med praktik. Dessa kunskaper tar du med dig när 
du praktiserar på olika företag. Möjligheter kan 
finnas att förlägga en del av de 15 praktikveckorna 
utomlands. 

Under utbildningens gång ges du möjlighet att 
pröva för yrkesbevis t ex Grönt kort – bevis på din 
kunskap och bra meriter när du söker jobb. 

Vill du bo i skolans regi finns möjlighet att ta med 
egen hund. 

Efter gymnasiet 
Du kan arbeta som djurskötare inom lantbruk, som 
hästskötare i ett större stall eller t ex driva en egen 
kennel eller hundpensionat. Möjligheterna är 
många! 

Du kan också skaffa dig behörighet till många 
universitets- och högskoleutbildningar. Detta gäller  
speciellt om du väljer vår högskoleprofil – 
naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt spår. 
Du får då en unik gymnasieutbildning som ger dig 
yrkesexamen, som gör att du kan gå direkt ut i 
arbete, samtidigt som du blir behörig till många 
högskole- och yrkeshögskoleutbildningar  t.ex.  
djursjukskötare, veterinär och husdjursagronom.  

Se på informationsbladet om vår högskoleprofil för 
att se vilka behörigheter du kan skaffa dig hos oss! 

  

 



Gemensamma kurser alla utgångar 
  Engelska 5  100 p   
  Historia 1a1   50 p 
  Idrott och hälsa 1 100 p 
  Matematik 1a 100 p 
  Naturkunskap 1a1   50 p 
  Religionskunskap 1   50 p 
  Samhällskunskap 1a1   50 p 
  Svenska 1 100 p 
  Biologi 1 100 p 
  Entreprenörskap  100 p 
  Naturbruk 200 p 
  Djuren i naturbruket 100 p 
  Fordon och redskap inom naturbruk 100 p 
  Marken och växternas biologi 100 p 
  Hundkunskap 1 100 p 
  Lantbruksdjur 1 100 p 
  Ridning och körning 200 p 
 
Gymnasiearbete 100 p 
 
Kurser utgång Djurskötare 
  Djurhållning 100 p  
  Hundkunskap 2 100 p 
  Lantbruksdjur 2 100 p 
  Lantbruksdjur specialisering 100 p 
  Odling av djurfoder 100 p 
  Individuellt val 200 p 
  t ex kurser i engelska och svenska som ger 
  grundläggande högskolebehörighet, matematik 2a 
  eller yrkeskurser som spetsar din utbildning 
 
Högskoleprofil 
 Kurser naturvetenskapligt spår   
  Engelska 6    100 p 
  Fysik 1b1+1b2+2                  250 p 
  Kemi 1+2    200 p 
  Matematik 2a+3c+4 300 p 
  Svenska 2+3 200 p 
 
 Kurser samhällsvetenskapligt spår   
  Djurvård inom djurens hälso-  
  och sjukvård 1  100 p  
  Engelska 6    100 p 
  Historia 1a2   50 p 
  Hundkunskap 2 100 p 
  Lantbruksdjur 2 100 p 
  Matematik 2a 100 p 
  Samhällskunskap 1a2   50 p 
  Svenska 2+3 200 p 
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På Naturbruksgymnasiet Östergötland 
finns följande studievägar.  
 

Vretagymnasiet: 
• Hästskötare – Ridning / Trav 
• Nationell Idrottsutbildning med Specialidrott 
 Dressyr eller Hoppning  
• Djurskötare – kombination av hund, häst, 
 lantbruksdjur 
• Lantbruk – komb. av lantbruksdjur och växtodling 
• Maskin – maskinförare och entreprenör 
• Skogsbruk – skogsmaskinförare eller skogsvårdare 
• Mark och entreprenad – anläggningsarbete 
• Yrkesförare 
 
Följande studievägar kan Du kombinera med 
Högskoleprofil: 
• Hästskötare – Ridning / Trav 
• Djurskötare – kombination av hund, häst,  
 lantbruksdjur 
• Lantbruk – komb. av lantbruksdjur och växtodling 
• Skogsbruk 

Himmelstalundsgymnasiet: 
• Djurpark och tropisk anläggning 
• Djursjukvård 
• Djurvård/Hund 
• Florist 
• Trädgård 
 
Följande studievägar kan Du kombinera med 
Samhällsvetenskapligt spår: 
• Djurvård 
• Trädgård 

E-post: 
vretagymnasietnbg@regionostergotland.se 
Webbadress: www.nbg.nu 
Telefon: 013-22 79 10 


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2

