
Naturbruksprogrammet 

Arbete med hund 
För att få en god grund att stå på får du lära dig det mesta om hundar - olika hundraser och deras 
användningsområden, utfodring, anatomi och fysiologi, enklare hundsjukvård, smittspridning, avel 
och uppfödning, fostran och träning av hund, pälsvård, etologi, problemhundar, lagar och bestäm-
melser. I utbildningen ingår de delar som enligt lag krävs av den som skall starta hunddagis. Du får 
även lära dig mer om entreprenörskap – hundbranschen är en småföretagarbransch, där ett eget 
företag kan göra det möjligt att få arbeta med det man brinner för! Du får lära dig att starta, driva 
och avveckla ett UF-företag. 

I utbildningen varvas teori och praktik. På skolan finns ett hunddagis där det finns såväl elevhun-
dar, personalhundar som hundar utifrån. Dagishundarna används på många olika sätt i undervis-
ningen och ger dig som elever möjlighet att få erfarenhet av många olika raser, åldrar, storlekar 
och temperament. Vi har en utomhusträningsplan med agilitybana och skogen inpå knuten och en 
hall för inomhusträning planeras. För att kunna hålla på med pälsvård finns ett trimrum med bad-
kar och trimutrustning 
 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
Vi erbjuder minst 15 veckor APL på en arbetsplats i branschen. Att ha APL innebär att du utveck-
lar dina kunskaper på en riktig arbetsplats. När du är färdig har du en yrkesexamen och värdefulla 
företagskontakter för framtiden.  
 
Viktigt att tänka på  
Du har ett stort djurintresse, är ansvarstagande och inte rädd för att hugga i när det behövs. Att 
yrkesmässigt ägna sig åt djur kräver noggrannhet och tålmodighet. I mötet med djurägare behövs 
social kompetens.  
 
Antagning  
Du väljer inriktning i årskurs 9. 
 
Högskolebehörighet 
Från hösten 2023 ges alla möjlighet att läsa grundläggande behörighet till högskola och universi-
tet inom programmet genom att läsa kurserna svenska 2, svenska 3 och engelska 6. Det är möjligt 
att välja bort en eller flera kurser som ingår i den grundläggande behörigheten. Det är också möj-
ligt att välja att läsa den grundläggande behörigheten inom ramen för programfördjupning och in-
dividuellt val. Vi erbjuder matematik 2a som individuellt val. Kursen krävs för behörighet till vissa 
högskoleutbildningar.  
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Arbete med hund 

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng 

Engelska 5 

Engelska 6* 

100 

100  

Historia 1a1 50  

Idrott och hälsa 1 100  

Matematik 1a 100  

Naturkunskap 1a1 50  

Religionskunskap 1 50  

Samhällskunskap 1a1 50  

Svenska 1 eller 

Svenska som andraspråk 1       

Svenska 2 eller 

Svenska som andraspråk 2*       

Svenska 3 eller 

Svenska som andraspråk 3*       

 

                                             

 

100 

 

100 

 

100  

  

Programgemensamma ämnen 400 poäng 

Biologi 1 100  

Entreprenörskap 

Naturbruk 

 

100 

200  

Inriktning djurvårdare 500 poäng 

Djurens biologi 100  

Djurhållning 100  

Djuren i naturbruket 

Djurvård inom djurens hälso– och 
sjukvård 

Sällskapsdjur 

100 

100 

 

100  

   

  

Programfördjupning 700 poäng 

Aktivitetsledarskap 

Hundkunskap 1 

Hundkunskap 2 

Hundkunskap 3 

Djur-specialisering pälsvård 

100 

100 

100 

100 

100  

Service och bemötande 100  

Träning av hund 100 

  

 

Övriga kurser        

Individuellt val         

Gymnasiearbete   

 

Summa poäng                            

 

300 poäng 

200 

100 

 

2 800 

    

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 
 

*Det är möjligt att välja bort en eller flera kurser eller läsa kurserna inom programfördjupning 
och individuellt val. 


