
Maskin – kombination av växtodling 
och teknik 
Är du intresserad av maskiner? Då har vi 
utbildningen för dig. Du får kunskap om 
maskinteknik, växtodling och ekonomi i lant-
bruket. Du lär dig svetsa, köra och underhålla 
maskiner, vårda miljön och byggnader.  

Grunderna får du på Järngården, vårt 
skoljordbruk. Du följer växtodlingssäsongen, där 
teori varvas med praktik. Dessa kunskaper tar du 
med dig när du praktiserar på olika 
lantbruksföretag. Möjligheter kan finnas att 
förlägga en del av de 15 praktikveckorna 
utomlands. 

Du har möjlighet att ta utbildningsbevis för 
hjullastare och truck som du kan få mycket nytta 
av. Vill du bli egen företagare har du stor glädje 
av kurserna i entreprenörskap och företags-
ekonomi. Du får en bred utbildning som följer 
utvecklingen inom lantbruket på mycket nära 
håll. 

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

Efter gymnasiet 
Då arbetar du på lantbruksföretag, på maskin-
station eller i verkstad. 

Efter några år kan du gå vidare och läsa en 
yrkeshögskoleutbildning eller på högskola. 
Därefter är du redo för olika arbetsuppgifter inom 
lantbruksnäringen; lantmästare, egen företagare, 
gårdsmästare, driftledare  mm. 

Du har alltid möjlighet att läsa kurser som          
ger dig grundläggande högskolebehörighet inom 
programmet.  

 



Kurser som ingår  
  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 
  Företagsekonomi 1 100 p 
  Grävmaskiner 200 p 
  Lantbruksmaskiner 1 100 p 
  Lastmaskiner och truckar inom  100 p 
  naturbruk 
  Serviceteknik - naturbruk 1 100 p 
  Serviceteknik - naturbruk 2 eller  100 p 
  Svenska 2   
  Växtodling 1+2 200 p 
   Individuellt val 200 p 
  t ex kurser i engelska och svenska som ger 
  grundläggande högskolebehörighet, matematik 2a 
  eller yrkeskurser som spetsar din utbildning 
 
   
  Gymnasiearbete 100 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

