
För dig som gillar djur, natur och teknik
Programmet för Skog, mark och djur är ett fyraårigt yrkesinriktat program inom 
gymnasiesärskolan som vänder sig till dig som vill gå en gymnasiesärskole- 
utbildning med praktisk inriktning mot naturbruk. 

Utbildningen passar dig som gillar djur, natur och teknik och som vill arbeta inom 
lantbruk med djurskötsel, odling och maskiner eller inom trädgård med skötsel, 
odling och anläggning eller med att sköta och hantera hästar eller olika sällskaps-
djur. 

Om utbildningen
Inom gymnasiesärskolan arbetar vi individanpassat i ett lugnt tempo och i små 
grupper. Du tränas i att arbeta både självständigt och i grupp samt att ta ansvar 
och egna initiativ. Under första året läser alla elever samma kurser och du får  
möjlighet att prova på lite av varje. Därefter väljer du någon av följande program-
fördjupningar; Lantbruk – djur och maskin, Trädgård och utemiljö, Sällskapsdjur 
eller Hästhållning. Naturligtvis läser du också gymnasiesärskolegemensamma 
ämnen såsom svenska, engelska, matematik med flera. Dessutom ingår minst  
22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande), vilket är en viktig del av utbildningen 
och som förhoppningsvis leder till att du får ett bra kontaktnät inför framtiden. 

Liten skola med stor gemenskap 
Tenhults Naturbruksgymnasium är en relativt liten skola med drygt 220 elever 
totalt. Här går 20–25 särskoleelever fördelade på fyra årskurser. Skolan ligger 
utanför Jönköping och har utmärkta buss- och tågförbindelser. Har du lång  
eller krånglig resväg kan du bo på skolans internat. Hos oss har du alla  
möjligheter att få en minnesvärd studietid med fin gemenskap och  
god stämning i en naturnära studiemiljö! Tenhults Naturbruksgymnasium 

Huskvarnavägen 28, 561 61 Tenhult  
www.rjl.se/tenhultsnbg • Tel: 010-242 68 00 

E-post: tenhults.naturbruksgymnasium@rjl.se

Gymnasiesärskola 
SKOG, MARK och DJUR

Ansökningskod
SKSKO
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Hästhållning 900 p
Hästkunskap 1-2  200 p
Ridning och körning 1-2 200 p
Körning – basmaskiner 1 100 p
Skötsel av utemiljöer 1 100 p
Naturbruksteknik – specialområde 100 p
Hem- och konsumentkunskap 1 100 p
Digital kompetens  100 p

Sällskapsdjur 900 p
Service och bemötande 1 100 p
Sällskapsdjur 1-2 200 p
Sällskapsdjur – specialområde 100 p
Körning – basmaskiner 1 100 p
Skötsel av utemiljöer 1 100 p
Naturbruksteknik – specialområde 100 p
Hem- och konsumentkunskap 1 100 p
Digital kompetens 100 p

Lantbruk – djur och maskin 900 p
Lantbruksdjur 1-2 200 p
Körning – basmaskiner 1-2 200 p
Växtodling – grund 100 p
Skötsel av utemiljöer 1 100 p
Naturbruksteknik – specialområde 100 p
Hem- och konsumentkunskap 1 100 p
Digital kompetens 100 p

Trädgård och utemiljö 900 p
Trädgårdsodling – grund 100 p
Växtkunskap 1 100 p
Skötsel av utemiljöer 1-2 200 p
Trädgårdsanläggning 1 100 p
Körning – basmaskiner 1 100 p
Naturbruksteknik – specialområde 100 p
Hem- och konsumentkunskap 1 100 p
Digital kompetens 100 p

Programgemensamma kurser  400 p
Naturbruk  200 p
Naturbruksteknik 100 p
Biologi - naturbruk 100 p

Gymnasiesärskolearbete  100 p

Individuellt val  200 p
Välj två valfria 100 poängkurser.

+ VÄLJ NÅGON AV FÖLJANDE PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

Gymnasiesärskolegemensamma kurser  900 p
Svenska 1  200 p
Engelska 1 100 p
Matematik 1 100 p
Idrott och hälsa 1  200 p
Historia 1 50 p
Naturkunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Estetisk verksamhet 100 p

Lantbruk – djur och maskin 
På skolans lantbruksinriktning finns mjölkkor, ungdjur och tillgång till en fårbesättning samt en mängd olika 
jordbruksmaskiner och andra jordbruksredskap, en maskinverkstad, tvätthall, smedja och snickeri. Här lär du 
dig att ta hand om  lantbruk kommer du att ta hand om lantbruksdjuren, köra traktor och serva maskiner.

Trädgård och utemiljö
Inom trädgård lär du dig att odla grönsaker, driva upp blommor, beskära träd och arbeta med trädgårdsan-
läggning. Du får också köra och hantera diverse trädgårdsmaskiner. Vid skolans trädgårdsanläggning finns 
bland annat växthus, fruktträd och frilandsodling. 
 
Sällskapsdjur
I djurvårdsanläggningens stallar bor många olika djurslag; gnagare, kaniner, burfåglar, fiskar,  
reptiler, amfibier, leddjur och getter. Här lär du dig mer om djurhållning och om djurens  
behov till exempel hur du sköter olika sällskapsdjur, deras utrustning och vistelsemiljö. 

Hästhållning
På skolans hästanläggning finns välutbildade hästar. Här lär du dig mer om  
hästskötsel och om hästars utrustning och vistelsemiljö samt om ridning  
och körning och skötsel av anläggning. 

I årskurs två väljer du den programfördjupning som du önskar gå. Dessförinnan har du möjlighet att prova på alla.  

FÖLJANDE KURSER LÄSER ALLA INOM PROGRAMMET SKOG, MARK OCH DJUR  


