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Här kommer en hösthälsning från Stora Segerstad Naturbrukscentrum!   

 
Nu har höstterminen startat vid Stora Segerstad naturbrukscentrum och även i år har vi startat 

med många elever i årskurs 1. Eleverna studerar vid någon av våra inriktningar inom 

Naturbruksprogrammet, vid något av våra introduktionsprogram eller vid det 4-åriga 

gymnasiesärskoleprogrammet Skog, Mark och Djur. 

 

 

Naturbruksprogrammet (NB) öppnar dörrar för spännande yrken och kan innehålla kurser 

som ger behörighet för vidare studier. Vid naturbruksprogrammet har vi utbildningar inom  

 

 Lantbruk – studievägskod NBLAN 

 Maskinmekaniker – studievägskod NBLANMM 

 Skogsbruk – studievägskod NBSKG 

 Djurvård (hundförare/hundskötare) – studievägskod NBDJR 

 Naturturism – nyhet från och med hösten 2022! – studievägskod NBNAT   

 

För elever som inte är behöriga till NB erbjuder vi Programinriktat val mot naturbruk 

(IMVNB). Elever som antas till detta program kan välja att följa en studieplan vid någon av 

naturbruksprogrammets inriktningar. De kan välja fritt bland de inriktningar som har lediga 

platser kvar efter att behöriga NB-elever har antagits.  

 

För elever som inte är behöriga till varken NB eller IMVNB erbjuder vi Yrkesintroduktions-

programmet mot Naturbruk (IMYNB). Vårt upplägg för detta program förbereder eleverna 

för ett yrke inom naturbruk, främst med fokus på lantbruk och småskaligt skogsbruk. I 

studieplanen ingår även lärarledd tid för att arbeta med de grundskoleämnen (matematik, 

svenska och engelska) som eleven inte är godkänd i från grundskolan. Eleverna går i en egen 

klass med max 12 elever. För mer detaljerad information, kontakta oss gärna!     

 

TIPS INFÖR ANSÖKAN TILL GYMNASIET! 

 

De elever som inte är 100 % säkra på att de kommer bli behöriga till det nationella 

Naturbruksprogrammet bör även lägga till våra introduktionsprogram i sin ansökan till 

gymnasiet. En sådan ansökan skulle kunna se ut så här:  

 
Förstahandsval:  Naturbruksprogram, inriktning maskinmekaniker (NBLANMM) 

Andrahandsval:  IM-program Programinriktat val mot naturbruk (IMVNB) 

Tredjehandsval:  IM-program Yrkesintroduktionsprogram mot naturbruk (IMYNB) 

 

Vår huvudman är Region Jönköpings län, vi är ingen friskola. Behöriga sökande från 

Jönköpings län, samt från de kommuner utanför länet som vi har samverkansavtal med, blir 

förstahandsmottagna. Övriga sökande blir andrahandsmottagna och blir antagna i mån av 

plats. Vissa kommuner beviljar inte inackorderingsstöd för andrahandsmottagna elever.  

Se höstens program 

för högstadieelever på 

sista sidan! 
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Våra gymnasieutbildningar i korthet! 
 

För elever som är intresserade av LANTBRUK erbjuder vi:  

 NBLAN och IMVNB  

– yrkesutgångar mot Djurskötare och Maskinförare inom lantbruk  
Eleven väljer yrkesutgång under första delen av årskurs 1. I samband med detta väljer 

eleverna vid NB-programmet om studieplanen ska innehålla högskoleförberedande 

kurser, eller om utbildningen ska maximeras med yrkesförberedande kurser.    

 

 IMYNB – en mix av naturbrukets yrkesområden, med fokus på lantbruk 

 

 GYSÄR – det nationella programmet Skog, Mark och Djur.   

 

För elever som är intresserade av att utbilda sig till MASKINMEKANIKER erbjuder vi: 

 NBLANMM och IMVNB  

– yrkesutgång mot Maskinmekaniker 
Observera att utbildningen har samma program- och inriktningsgemensamma kurser 

som Naturbruksprogrammets inriktning Lantbruk.  

Under den första delen av årskurs 1 väljer eleverna vid NB-programmet om 

studieplanen ska innehålla högskoleförberedande kurser, eller om utbildningen ska 

maximeras med yrkesförberedande kurser.     

 

 

För elever som är intresserade av SKOGSBRUK erbjuder vi:  

 NBSKG och IMVNB  

– yrkesutgångar mot Skogsmaskinförare och Skogs- och viltvårdare 

Eleven väljer yrkesutgång under första delen av årskurs 1. I samband med detta väljer 

eleverna vid NB-programmet om studieplanen ska innehålla högskoleförberedande 

kurser, eller om utbildningen ska maximeras med yrkesförberedande kurser. Elever 

som vill läsa högskoleförberedande kurser ska välja yrkesutgången Skogs- och 

viltvårdare.    

 

För elever som är intresserade av DJURVÅRD (HUND) erbjuder vi:  

 NBDJR och IMVNB  

– yrkesutgång mot Hundförare och hundskötare 
Under den första delen av årskurs 1 väljer eleverna vid NB-programmet om 

studieplanen ska innehålla högskoleförberedande kurser, eller om utbildningen ska 

maximeras med yrkesförberedande kurser.  

 

För elever som är intresserade av NATURTURISM erbjuder vi:  

 NBNAT och IMVNB  

– yrkesutgång mot Naturturismföretagare 

Under den första delen av årskurs 1 väljer eleverna vid NB-programmet om 

studieplanen ska innehålla högskoleförberedande kurser, eller om utbildningen ska 

maximeras med yrkesförberedande kurser.     
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Yrkesprogram  

-med högskoleförberedande kurser! 

 

Alla våra elever vid Naturbruksprogrammet har möjlighet att få grundläggande 

högskolebehörighet inom sina 2500 poäng. Det innebär att eleverna kan läsa Engelska 6 och 

Svenska 3 i det individuella valet och Svenska 2 som en del av programfördjupningen. Detta 

väljer eleverna under den första delen av årskurs 1.  

 

För de elever som önskar erbjuder vi även Matematik 2a i en utökad studieplan, detta passar 

de elever som t.ex. vill läsa vidare vid kortare naturvetenskapliga utbildningar, t.ex. Sveriges 

Lantbruksuniversitets utbildningar till Djursjukskötare, Lantmästare eller Skogsmästare.  

 

Naturbruksprogrammet + Naturvetenskap 

= sant! 
 

Vi vill gärna slå ett slag för denna möjlighet; att läsa naturvetenskapliga kurser på ett 

naturbruksgymnasium. De elever som väljer att utbilda sig inom inriktning LANTBRUK eller 

DJURVÅRD har möjlighet får en yrkesutbildning med naturvetenskaplig högskolebehörighet, 

något som är mycket värdefullt för de elever som har siktet inställt på att t.ex. studera vidare 

till veterinär, agronom, biolog, jägmästare eller någon annan naturvetenskaplig 

högskoleutbildning. För mer detaljerad information, kontakta oss gärna!     

 

 
 

Naturbruksprogrammet kan även öppna dörrar in i andra branscher! 
 

För de elever som vill kunna studera vidare vid t.ex. samhällsvetenskapliga utbildningar 

erbjuder vi skräddarsydda studieplaner. Denna möjlighet finns bl.a. för de elever som läser 

vår yrkesutgång Hundförare/Hundskötare, som t.ex. vill kunna söka in till Polishögskolan för 

att i framtiden kunna arbeta som hundförare inom Polisen.  

För mer detaljerad information, kontakta oss gärna!     
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Våra två introduktionsprogram 

-IMVNB och IMYNB 

 
Vi erbjuder Programinriktat val, IMVNB till de elever som är intresserade av Naturbruk men 

som saknar ett eller flera av de grundskolebetyg som krävs för att vara behörig. 

IMVNB-utbildningen erbjuds inom samtliga av våra yrkesutgångar vid 

Naturbruksprogrammet. IMVNB-elever följer i stor utsträckning den studieplan som gäller 

för Naturbruksprogrammets olika inriktningar och yrkesutgångar men studieplanen utformas 

individuellt för att eleven ska kunna läsa det grundskoleämne (matematik eller engelska) som 

krävs för att bli behörig till Naturbruksprogrammet.  Elever som får behörighet för ett 

nationellt yrkesprogram under sin IMVNB-utbildning kan skrivas in på 

naturbruksprogrammet. 

För att bli antagen till IMVNB ska eleven ha godkända betyg i 

 Svenska eller Svenska som andraspråk.  

 Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt minst fyra andra 

ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. 

 

Yrkesintroduktionsprogram, IMYNB 

Om eleven saknar behörighet för IMVNB erbjuder vi några platser inom IMYNB 

(yrkesintroduktionsprogram mot naturbruk). Eleverna går i en egen klass och studieplanen 

förbereder dem för att kunna bli behöriga till IMVNB eller NB, samtidigt som eleverna 

förbereds för ett yrke inom naturbruk, främst med fokus på lantbruk.    

 

 



 
    

STORA SEGERSTAD NATURBRUKSCENTRUM 

    

Postadress: 333 76  Reftele    Telefon:  010-244 26 10    

        

E-mail: stora.segerstad.naturbrukscentrum@rjl.se 

www.rjl.se/storasegerstadnaturbrukscentrum 

 

 

Gymnasiesärskoleprogrammet  

-Skog, Mark och Djur 

Elever som gått i grundsärskola och vill fortsätta i gymnasiesärskola kan välja det nationella 

gymnasiesärskoleprogrammet Skog, mark och djur som är ett 4-årigt program vid Stora 

Segerstad Naturbrukscentrum. Vi erbjuder inte det individuella programmet. 

Utbildningen vänder sig till elever som är intresserade av att arbeta inom jordbruk, 

enklare/småskaligt skogsbruk, inom trädgård/utomhusmiljöer, fastighetsskötsel eller med 

lantbruksdjur. 

Eleverna får lära sig om lantbruk, småskaligt skogsbruk, trädgård och djurskötsel. Eleverna 

får dessutom lära sig hur man sköter trädgårdar och parker och om odling av olika slags 

växter. Programmet ger också kunskaper om hur man sköter och använder olika slags verktyg 

och maskiner.  

Utöver yrkeskurser ingår gymnasiesärskolegemensamma kurser så som svenska, engelska, 

matematik, digitalisering, samhällskunskap, historia, religion, naturkunskap, estetisk 

verksamhet och Idrott- och hälsa.  

 

 

FRÅGOR OM SKOLAN ELLER VÅRA UTBILDNINGAR? 

Kontakta vår studievägledare Malin Thestrup eller rektor Maria Lust. 

 

Malin Thestrup, 010-244 26 28, malin.thestrup@rjl.se  

 

Maria Lust, 010-244 26 16, 070-643 36 66, maria.lust@rjl.se  

 

 

mailto:malin.thestrup@rjl.se
mailto:maria.lust@rjl.se
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OM SKOLAN 

Stora Segerstad naturbrukscentrum ligger i en fantastisk miljö där utbildningar inom lantbruk, 

maskinmekanik, naturturism. skogsbruk, viltvård och hund bedrivs på stora arealer och i 

välutrustade undervisningslokaler. Skolan, som har Region Jönköpings län som huvudman, 

ligger en liten bit från Reftele. För de elever som har lång eller krånglig resväg erbjuder vi 

boende med en aktiv fritid och mat som till viss del produceras på den egna gården.  

Bl.a. finns tillgång till en fullt utrustad verkstad som är anpassad för reparation, service och 

underhåll av skolans breda maskinpark av lantbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner. I 

djurstallarna bedrivs modern produktion av mjölk, svin, lamm och nötkött. Hundutbildningen 

har tillgång till fina uppvärmda hundstallar och goda träningsmöjligheter och för de elever 

som utbildar sig inom skog eller naturturism är vårt geografiska läge med tillgång till skog, 

mark och vatten en riktig guldgruva.  

Ung Företagsamhet 

Alla våra elever vid Naturbruksprogrammet och introduktionsprogrammet IMVNB erbjuds att 

driva UF-företag under sin gymnasieutbildning. Skolans arbete med Ung Företagsamhet, UF, 

uppmärksammades stort under 2016 då vi utsågs till SVERIGES BÄSTA UF-SKOLA, något 

som vi förstås är väldigt stolta över! 

 

 

 

FRÅGOR OM SKOLAN ELLER VÅRA UTBILDNINGAR? 

Kontakta vår studievägledare Malin Thestrup eller rektor Maria Lust. 

 

Malin Thestrup, 010-244 26 28, malin.thestrup@rjl.se  

 

Maria Lust, 010-244 26 16, 070-643 36 66, maria.lust@rjl.se  

 

mailto:malin.thestrup@rjl.se
mailto:maria.lust@rjl.se


 
    

STORA SEGERSTAD NATURBRUKSCENTRUM 

    

Postadress: 333 76  Reftele    Telefon:  010-244 26 10    

        

E-mail: stora.segerstad.naturbrukscentrum@rjl.se 

www.rjl.se/storasegerstadnaturbrukscentrum 

 

BESTÄLL VÅR TIDING!
 

Kontakta oss för att beställa vår tidning om skolan!  

 

Alla elever som är födda 2006 har redan fått tidningen hem med posten, men om du vill 

beställa fler går det jättebra! 

 

Maila dina kontaktuppgifter till oss och meddela hur många exemplar du vill ha av tidningen, 

så postar vi till dig! stora.segerstad.naturbrukscentrum@rjl.se  

 

 

 Ord från skolledningen 

 Presentation av våra utbildningar 

 Reportage om tidigare elever 

 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

 Högskoleförberedande kurser 

 Boende, mat och fritid 

 Våra mångåriga traditioner 

 Aktiviteter för högstadieelever  

 

 
 

 

 

 

 

PRAO INOM NATURBRUKSBRANSCHEN  

 

Vi kan dessvärre inte erbjuda prao eller skuggning för grundskolans elever längre.  

Detta är ett beslut som vi varit tvungna att ta eftersom vi har så många egna elever vid skolan 

just nu. Vi har inga lediga rum för övernattning och undervisningsgrupperna är fyllda med 

elever som utbildar sig hos oss. 

 

Vi tycker dock det är viktigt att grundskolans elever får göra sin prao inom naturbrukets 

branscher och kan gärna hjälpa till att tipsa om platser och verksamheter.  

 

Men vi fortsätter förstås som tidigare med att erbjuda information och visning av vår skola för 

grundskolans elever. Se nästa sida! 

 

 

FRÅGOR OM SKOLAN ELLER VÅRA UTBILDNINGAR? 

Kontakta vår studievägledare Malin Thestrup eller rektor Maria Lust. 

 

Malin Thestrup, 010-244 26 28, malin.thestrup@rjl.se  

 

Maria Lust, 010-244 26 16, 070-643 36 66, maria.lust@rjl.se  

 

 

mailto:stora.segerstad.naturbrukscentrum@rjl.se
mailto:malin.thestrup@rjl.se
mailto:maria.lust@rjl.se
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ÖPPEN SKOLA FÖR ÅRSKURS 9 
 

Vid några tillfällen varje höst och vinter har elever som går i årskurs 9 möjlighet att besöka 

Stora Segerstad Naturbrukscentrum för att få information om våra gymnasieutbildningar och 

uppleva skolmiljön på nära håll.  

Anmälan sker till något av nedanstående datum. Eleven får gärna ta med sig familj eller 

någon personal från sin grundskola, t.ex. sin studie- och yrkesvägledare.  

 

Vi fortsätter tillsvidare att vara mestadels utomhus, så alla som kommer bör ta kläder efter 

väder!  

 

 Fredag den 22 oktober klockan 13.30-15.00*.  

 Fredag den 26 november klockan 13.30-15.00* 

 Fredag den 17 december klockan 13.30-15.00* 

*Vi samlas utomhus vid stentrappan som är vid ingången till matsalen. Missa inte att anmäla 

dig till besöket!  

 

Anmälan till Öppen Skola 

Maila anmälan till studievägledare Malin Thestrup malin.thestrup@rjl.se   

 Ange namn, telefonnummer och skola 

 Ange hur många ni kommer 

 

Intresserad av andra tider och datum?  

Vi har möjlighet att ta emot enskilda besök på andra tider och/eller ge information via telefon 

eller e-post. Detta bokar ni enklast genom att kontakta vår studievägledare Malin Thestrup: 

malin.thestrup@rjl.se   

På nästa sida ser ni även information om vår PROVA PÅ-DAG som vi anordnar på höstlovet! 

mailto:malin.thestrup@rjl.se
mailto:malin.thestrup@rjl.se
mailto:malin.thestrup@rjl.se
mailto:malin.thestrup@rjl.se
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PROVA-PÅ-DAG för elever i årskurs 9 den 1 november! 

Under vår Prova-på-dag kan elever i årskurs 9 ta med sig familj, vänner, sin lärare eller Studie- och 

yrkesvägledare för att uppleva Naturbruk för en dag. Anmälningen stänger en vecka innan 

aktuellt datum. Antalet platser är begränsat, så se till att anmäla dig i god tid! 

Kl. 09.00 vid matsalen        

Incheckning och gruppindelning. 

Kl. 09.10-10.15       

Prova-på-aktiviteter. Kläder efter väder!   

Samtidigt ger vi utbildningsinformation för medföljande anhöriga.   

Kl. 10.15-10.40 

Vi bjuder på fika  

Kl. 10.40-11.45       

Prova-på-aktiviteter. Kläder efter väder!   

Samtidigt går vi en rundvandring på skolans område med medföljande anhöriga  

Kl. 11.45-12.00       

Kort rast  

Kl. 12.00-12.15       

Info om boende och fritid. 

Kl. 12.15-12.45       

Vi bjuder på lunch  

Kl. 12.45-13.50 

Prova-på-aktiviteter. Kläder efter väder!   

Samtidigt visar vi skolans boende och fritidslokaler för medföljande anhöriga.  

Kl. 13.50 

Dagen avslutas ute på aktiviteterna.  

 

ANMÄLAN 

Vid anmälan ska det anges vilken av nedanstående inriktningar som eleven vill ha under Prova-på-

dagen. Inriktningarna har begränsat antal platser, men är det fullt på den inriktning eleven önskar 

lämnas besked om det i samband med anmälan och eleven kan därmed välja en annan inriktning 

som har lediga platser. Anmälan stänger en vecka innan Prova-på-dagen!  

 Lantbruk  

 Skogsbruk 

 Hund 

 Maskinmekaniker  

 Naturturism 

 Aktiviteter för elever i grundsärskolan (med fokus på skog, mark och djur)  

 

Anmälan till Malin Thestrup, malin.thestrup@rjl.se  

AKTIVITET PÅ HÖSTLOVET! 

mailto:malin.thestrup@rjl.se

