
Naturbruksprogrammet 

Arbete med lantbruksdjur 
Gården på skolan sköts av personalen tillsammans med elever. Du får lära dig att bruka jorden 
och producera spannmål genom det skoljordbruk som finns. Du får även lära dig att sköta dju-
ren. Ju längre utbildningen går desto mer specialiserad kommer du bli mot lantbruksdjur. På 
skolan finns en modern lösdriftsladugård med 90 mjölkkor. Dessutom finns det får på gården. 

 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
Vi erbjuder minst 15 veckor APL på en arbetsplats i branschen. Att ha APL innebär att du ut-
vecklar dina kunskaper på en riktig arbetsplats. När du är färdig har du en yrkesexamen och vär-
defulla företagskontakter för framtiden.  
 
Viktigt att tänka på  
Arbetet kräver god förståelse för djuren och deras behov. Det kräver noggrannhet och tålmo-
dighet. I takt med att utvecklingen i branschen tar enorma steg framåt förändras yrket vilket ut-
bildningen ger dig en möjlighet att hänga med i.   
 
Antagning  
Du väljer inriktning lantbruk i årskurs 9.  Till årskurs 2 väljer lantbruksdjur eller lantbruksmaski-
ner och växtodling.  
 
Högskolebehörighet 

Från hösten 2023 ges alla möjlighet att läsa grundläggande behörighet till högskola och univer-
sitet 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 möjligt att välja att  läsa den grundläggande behörigheten inom ramen för programför-
djupning och individuellt val. Vi erbjuder matematik 2a som individuellt val. Kursen krävs för be-
hörighet till vissa högskoleutbildningar.  

 

Inriktning lantbruk— lantbruksdjur 

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 
 



Arbete med lantbruksdjur 

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 lantbruk 700 poäng 

Byggnadsunderhåll 100  

Djuren i naturbruket 100  

Fordon och redskap 

Lantbruksdjur 1 

Lantbruksmaskiner 1 

Marken och växternas biologi 

Växtodling 1 

100 

100 

100 

100 

100  

  

Programfördjupning 400 poäng 

Djurens biologi 100  

Företagsekonomi 100  

Lantbruksdjur 2 

Lantbruksdjur-specialisering 

100 

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. 


