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Lantbruk

För dig med intresse för teknik, djur och natur
Hos oss kan du kombinera dina studier med ditt intresse och få en bra grund att
utgå ifrån antingen du vill börja arbeta direkt efter gymnasiet eller studera vidare.

Om utbildningen och skolans lantbruk
Med miljö och hållbar utveckling i fokus bedriver vi ekologisk odling inom både
lantbruk och trädgård samt kravgodkänd djurhållning. Våra lärare och instruktörer
är välutbildade med lång yrkeserfarenhet och vi har all utrustning som krävs för
att driva ett modernt ekologiskt lantbruk – jordbruksmaskiner, traktorer, verkstad,
tvätthall, snickeri, smedja, skogslokal och lösdrift för mjölkkor, ungdjur och får.
Som lantbrukselev får du köra lantbruksmaskiner och sköta skolans växtodling och
djurstallar. Du får även teoretisk och praktisk kunskap om andra lantbruksdjur samt
färdigheter i reparation- och serviceteknik. En annan viktig del av utbildningen är
minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får god inblick i hur branschen och arbetslivet fungerar och möjlighet att skaffa värdefulla kontakter inför
framtiden. Delar av din APL kan även göras utomlands.

Högskolebehörighet
Förutom de obligatoriska gymnasie-, program- och inriktningsgemensamma
kurserna kan du välja kurser som ger grundläggande högskolebehörighet inom
programmets 2 500 poäng. Du kan också läsa kurser inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap som ger särskild behörighet. Exempel på utbildningar som
kräver särskild behörighet är veterinär, agronom, etolog, djurskyddsinspektör eller
biolog. För lantmästare däremot krävs endast grundläggande högskolebehörighet
samt matematik 2.

Liten skola med stor gemenskap
Tenhults Naturbruksgymnasium är en liten skola med ca 200 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
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FÖLJANDE KURSER LÄSER ALLA SOM GÅR NATURBRUKSPROGRAMMET LANTBRUK		
Gymnasiegemensamma
Svenska 1
Engelska 5
Matematik 1a
Idrott och hälsa 1
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Samhällskunskap 1a1
Religionskunskap 1

600 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
50 p

Programgemensamma
Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk

400 p
100 p
100 p
200 p

Gymnasiearbete

100 p

Inriktning Lantbruk
Marken och växternas biologi
Djuren i naturbruket
Fordon och redskap
Lantbruksdjur 1
Lantbruksmaskiner 1
Byggnadsunderhåll
Växtodling 1

700 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Individuellt val
200 p
Välj två yrkeskurser à 100 poäng för att spetsa din yrkesutbildning ytterligare t.ex. Motor- och röjmotorsåg och
Serviceteknik 2. Eller välj Svenska 3 och Engelska 6 för att få högskolebehörighet*.

Lantbrukare
Serviceteknik 1
Lantbruksdjur 2
Växtodling 2
Företagsekonomi 1
Lastmaskiner och truckar
eller Svenska 2

500 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Lantbrukare utgång företagade
Serviceteknik 1
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2
Entreprenörskap & företagande
Lastmaskiner och truckar
eller Svenska 2

500 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

*Högskolebehörighet
För att få grundläggande högskolebehörighet läser du Svenska 2 istället
för Lastmaskiner och truckar, samt
Svenska 3 och Engelska 6 som
individuellt val.

*Högskolebehörighet
För att få grundläggande högskolebehörighet läser du Svenska 2 istället
för Lastmaskiner och truckar samt
Svenska 3 och Engelska 6 som
individuellt val.

TOTALT

TOTALT

2 500 p

2 500 p

Lantbrukare utgång
naturvetenskap
Serviceteknik 1
Svenska 2
Matematik 2a
Kemi 1
Fysik 1b1

500 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Individuellt val
Svenska 3
Engelska 6

100 p
100 p

Utökad studiekurs
Fysik 1b2 + 2
Matematik 3c + 4
Kemi 2

450 p
150 p
200 p
100 p

TOTALT

2 950 p

Lantbrukare 					
Passar dig som vill arbeta inom lantbruk som exempelvis djurskötare eller maskinförare, men också för dig
som vill fortsätta att utbilda dig till exempelvis driftledare eller lantmästare. Du får en bred utbildning där du
lär dig det mesta om de djur, grödor och maskiner som finns i ett modernt lantbruk. Du kan även läsa grundläggande högskolebehörighet inom programmets 2 500 poäng samt lägga till några fördjupningskurser bl.a.
Matematik 2a, Samhällskunskap 1a2 och Historia 1a2 för särskild behörighet.

Lantbrukare utgång företagande 			
Passar dig som vill starta eget företag eller plugga vidare. Förutom yrkeskurser ligger tonvikten på entreprenörskap och företagsekonomi, vilket ger dig en bra grund inför en framtida yrkeskarriär som anställd eller som
egen företagare. Du kan även läsa grundläggande högskolebehörighet inom programmets 2 500 poäng samt
lägga till några fördjupningskurser bl.a. Ma 2a, Sh 1a2 och Hi 1a2 för särskild behörighet.

Lantbrukare utgång naturvetenskap
Passar dig som vill plugga vidare efter gymnasiet där naturvetenskaplig behörighet krävs. Ditt mål är kanske
att bli veterinär, agronom eller något annat inom det naturvetenskapliga området. Förutom en yrkesutbildning
med grundläggande kunskaper inom lantbruk får du särskild behörighet mot NV.

Produktion: Tenhults Naturbruksgymnasium september 2021. Foto: Smålandsbilder mfl. Med reservation för ändringar.

SAMT DE FÖRDJUPNINGSKURSER SOM INGÅR I NEDAN VALBARA YRKESUTGÅNGAR

