
 

         Introduktionsprogram (IMYNB) 

     YRKESINTRODUKTION – NATURBRUK 

En bred utbildning inom skog och lantbruk där 

du under det första året får… 

 

 arbeta med lantbruksdjur i skolans olika djurstallar 

-nötkreatur, grisar, får, höns.  

 
      Intresserar mig mycket         Intressant             Intresserar mig inte alls 

 

 

 körkortsteori för traktorkort och förarbevis för terränghjuling  

 
      Intresserar mig mycket         Intressant             Intresserar mig inte alls 

 

 

 köra terränghjuling (fyrhjuling)  

 
      Intresserar mig mycket         Intressant             Intresserar mig inte alls 

 

 

 köra maskiner 

 
      Intresserar mig mycket         Intressant             Intresserar mig inte alls 

 

 

Helst vill jag köra traktor och lära mig om jordbruk (växtodling, hantering av foder, gödsel) 

 

Helst vill jag köra skogsmaskin och lära mig om skogsbruk, även manuell huggning med motorsåg 

 

 köra röjmotorsåg, grästrimmer 

 
      Intresserar mig mycket         Intressant             Intresserar mig inte alls 

 

 

 arbeta praktiskt med handredskap och verktyg i olika 

naturbruksmiljöer (djurstallar, snickeri, verkstad, svets m.m.) 

 
      Intresserar mig mycket         Intressant             Intresserar mig inte alls 



 

 arbeta säkert inom olika naturbruksområden, t.ex. i arbetet med 

djur, med maskiner, i skogen, i trafiken m.m. Här ingår även 

brandskydd/brandsläckning och första hjälpen  

 
      Intresserar mig mycket         Intressant             Intresserar mig inte alls 

  

 

 besöka olika arbetsplatser inom naturbruk (studiebesök, t.ex. på 

lantbruksföretag, skogsföretag och andra företag som producerar 

tjänster/varor inom naturbruksområdet) 

 
      Intresserar mig mycket         Intressant             Intresserar mig inte alls 

 

 

 teoretiska kunskaper om naturbruk  

(t.ex. kring djur, odling, skog, maskiner, miljö, arbetsmiljö/säkerhet) 

 
      Intresserar mig mycket         Intressant             Intresserar mig inte alls 

 

 

 praktik på arbetsplatser inom naturbruk (arbetsplatsförlagt 

lärande), t.ex. på ett lantbruk eller skogsföretag 

 
      Intresserar mig mycket         Intressant             Intresserar mig inte alls 

 

 

 svenska, engelska, matematik, idrott- och hälsa  

(ingår varje vecka under årskurs 1).  

 
      Intresserar mig mycket         Intressant             Intresserar mig inte alls 

 

 

Om detta är saker som intresserar dig erbjuder Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion mot Naturbruk, IMYNB. Första året är en 

mix av lantbruk och skog (både teori och praktik) där ovanstående delar ingår!  

År 2 och 3 på IMYNB kan inriktas mot antingen skog eller lantbruk.  

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill göra ett besök hos oss! 

STORA SEGERSTAD NATURBRUKSCENTRUM 

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

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

www.rjl.se/storasegerstadnaturbrukscentrum 


