
Djurvård  
För dig som har djur som största intresse och hobby 
Drömmer du om att arbeta med djur i framtiden? Kanske på djursjukhus, djurpark, 
hunddagis, kennel eller zoobutik? Hos oss kan du kombinera dina studier med ditt 
intresse och få en bra grund att utgå ifrån antingen du vill jobba direkt efter gymna-
siet eller plugga vidare till exempelvis djursjukskötare, veterinär, zoolog, agronom, 
etolog, djurskyddsinspektör eller något helt annat. 

Om utbildningen och djurvårdsanläggningen
På skolans djurvårdsanläggning finns många olika djurslag; smågnagare, kaniner, 
sällskapsfåglar, akvariefiskar, reptiler, amfibier, leddjur, duvor och getter. Här finns 
också ett hundstall där du i mån av plats kan ha din hund. Våra instruktörer har 
lång yrkeserfarenhet inom branschen och lärarna gedigen utbildning inom djurvård, 
djursjukvård och hund. 

Utbildningen ger dig kunskaper om olika djurarter, deras skötsel och beteenden, 
utfodring, uppfödning, anatomi, biologi, djursjukvård, lagar och bestämmelser. Du 
har också möjlighet att ta D9-behörighet för att kunna arbeta som djurvårdare på 
utökad nivå 2. 

I utbildningen ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) på olika arbetsplat-
ser inom branschen. Detta är en viktig del av utbildningen där du får god inblick i 
hur branschen och arbetslivet fungerar och möjlighet att skaffa dig värdefulla kon-
takter inför framtiden. Delar av din APL kan även göras utomlands. 

Liten skola med stor gemenskap 
Tenhults Naturbruksgymnasium är en liten skola med ca 220 elever. Skolan ligger 
utanför Jönköping med utmärkta buss- och tågförbindelser. Har du extra lång eller 
krånglig resväg kan du bo på skolans internat. Hos oss har du alla möjligheter att få 
en minnesvärd studietid med gemenskap och god stämning i en naturnära miljö!

Tenhults Naturbruksgymnasium 
Huskvarnavägen 28, 561 61 Tenhult 

www.rjl.se/tenhultsnbg • Tel: 010-242 68 00 
E-post: tenhults.naturbruksgymnasium@rjl.se

Ansökningskod
NBDJR



Djurvårdare  700 p
utgång naturvetenskap  
Djursjukvård** 2 200 p
Svenska 2  100 p
Matematik 2a  100 p
Matematik 3c 100 p
Kemi 1 100 p
Fysik 1b1 100 p

Individuellt val
Svenska 3  100 p
Engelska 6  100 p

Utökad studiekurs 350 p
Fysik 1b2  150 p
Fysik 2 100 p
Matematik 4 100 p
Kemi 2 100 p

TOTALT 2 850 p

Djurvårdare  700 p
utgång djursjukvård  
Sällskapsdjur 2 100 p
Djursjukvård** 2 200 p
Hundkunskap 1 100 p
Djur specialisering
katt och akvaristik 100 p
Biologi naturbruk  
specialisering  100 p
Lantbruksdjur 1 eller 100 p
Svenska 2 

TOTALT 2 500 – 2 800 p

Djurvårdare  700 p
Sällskapsdjur 2 100 p
Hundkunskap 1 100 p
Hästkunskap 1 100 p
Djur specialisering 
katt och akvaristik 100 p
Djur specialisering  
special 100 p
Biologi naturbruk  
specialisering 100 p
Lantbruksdjur 1 eller 100 p
Svenska 2 

TOTALT 2 500 – 2 800 p

Gymnasiearbete  100 p

Inriktning Djurvård 500 p
Djurens biologi  100 p
Djuren i naturbruket 100 p
Djurhållning 100 p
Sällskapsdjur 1 100 p
Djursjukvård** 1 100 p

FÖLJANDE  KURSER  LÄSER  ALLA SOM GÅR  NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING  DJURVÅRD

** De kurser som ovan benämns Djursjukvård heter numera Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
*Grundläggande behörighet
Där finns två alternativ för dig som önskar läsa grundläggande behörighet.  
Antingen ingår de behörighetsgivande kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 i den gymnasiegemensam-
ma delen. Du läser då totalt 2 800 gymnasiepoäng. Du kan också läsa in den grundläggande behörigheten inom 
ramen för 2 500 poäng genom att välja dessa kurser som ditt individuella val och programfördjupning. 

Särskild behörighet 
Förutom den grundläggande behörigheten kräver många högskoleutbildningar ytterligare behörighetskurser,  
så kallad särskild behörighet. Vi erbjuder en naturvetenskaplig yrkesutgång som vi kallar för Djurvårdare utgång 
naturvetenskap (se ovan yrkesutgångar) där du läser den grundläggande behörigheten inom ditt individuella val. 
Därutöver läser du 450 poäng utökade kurser i följande ämnen: Fysik, Kemi och Matematik. Totalt blir det 2 850 
poäng. 

Väljer du någon av de andra yrkesutgångarna har du istället möjlighet till att välja följande utökade kurser:  
Samhällskunskap 1a2, Historia 1a2 och Matematik 2a samt eventuellt Matematik 3c och Engelska 7. 

Beroende på dina val har du möjlighet att studera vidare till i stort sett vad som helst!    
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Djurvårdare  700 p
utgång företagande  
Hundkunskap 1 100 p
Djur specialisering
katt och akvaristik 100 p
Biologi naturbruk  
specialisering  100 p
Företagsekonomi 1 + 2 200 p
Entreprenörskap & 
företagande 100 p
Lantbruksdjur 1 eller 100 p
Svenska 2 

TOTALT  2 500 – 2 800 p

Gymnasiegemensamma  600 p
Svenska 1  100 p
Engelska 5 100 p
Matematik 1a 100 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Historia 1a1 50 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p

Nedan kurser ingår också i den  
gymnasiegemensamma delen,  
men kan väljas bort. Läs mer under 
grundläggande behörighet*. 
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p
Engelska 6 100 p

Programgemensamma  400 p
Biologi 1 100 p
Entreprenörskap 100 p
Naturbruk 200 p

Individuellt val  200 p
Välj två yrkeskurser à 100 poäng för att spetsa din yrkesutbildning ytterligare  
t. ex. Djurparksdjur 1 och Träning av hund. Möjlighet finns också att välja  
Svenska 3 och Engelska 6 för att få grundläggande högskolebehörighet inom 
ramen för 2 500 gymnasiepoäng. Läs mer om grundläggande behörighet* 
nedan. 

SAMT DE FÖRDJUPNINGSKURSER SOM INGÅR I NEDAN VALBARA YRKESUTGÅNGAR


