
NATURBRUKSPROGRAMMET 

Utbildningens innehåll 

Du får lära dig det mesta om hundar, både teoretiskt och praktiskt. Det innebär bl a raskunskap, hun-

dens beteende, träning, aktivering, utfodring, anatomi, avel och enklare hundsjukvård. Du får även 

övning i att handleda andra hundförare. Inriktningen ger dig en bra grund att stå på för ett framtida 

arbete med hundar. Du får också de delar som krävs för att starta ett eget hunddagis. På skolan får 

du möjlighet att arbeta på skolans hunddagis med elevhundar, personalhundar och hundar utifrån. 

Hos oss finns en 600 kvadratmeter stor träningsplan inomhus med konstgräs som används i under-

visningen, men du som elev har också möjlighet att träna där på ledig tid. Vi har även en träningsplan 

utomhus med agilitybana och skogen nära med motionsslingor. För att kunna arbeta med pälsvård 

finns ett rum med badkar och trimutrustning. Du får även lära dig att starta och driva ett UF-företag.  

 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

Vi erbjuder minst 15 veckor APL på en arbetsplats i branschen. Att ha APL innebär att du utvecklar 

dina kunskaper på en riktig arbetsplats. När du är färdig har du en yrkesexamen och värdefulla före-

tagskontakter för framtiden.  

 

Högskolebehörighet 

Du kan välja att fördjupa dig inom yrket eller läsa Svenska 2 och 3 samt Engelska 6 som ger dig 

grundläggande behörighet. Du kan även läsa in andra kurser för att nå särskild behörighet. 

 

Förmågor som du som ska arbeta med hundar behöver ha 

Du tycker om att arbeta med hundar. Du är tålmodig och trivs med att vara utomhus, tar egna initiativ 

och löser problem på ett ansvarsfullt sätt. Du är kommunikativ och bra på att samarbeta med andra. 
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Inriktning Djur 

Arbete med 

hund 

Uppsala yrkesgymnasium 

Jälla 



Poängplan Arbete med hund 

Uppsala yrkesgymnasium 

Jälla 

För mer information se vår hemsida 

yrkesgymnasium.uppsala.se 

Gymnasiegemensamma ämnen  Programfördjupningskurser  

Engelska 5 100 p Djurvård inom djurens hälso– och sjukvård 1 100 p 

Historia 1a1 50 p Sällskapsdjur 1 100 p 

Idrott och hälsa 1 100 p Företagsekonomi 100 p 

Matematik 1a 100 p Hundkunskap 1 100 p 

Naturkunskap 1a1 50 p Hundkunskap 2 100 p 

Religionskunskap 1 50 p Hundkunskap 3 100 p 

Samhällskunskap 1a1 50 p Aktivitetsledarskap 100 p 

Svenska 1/Svenska som andra språk 100 p Träning av hund 100 p 

Summa 600 p Servicekunskap/Svenska 2* 100 p 

Programgemensamma ämnen  Summa 900 p 

Biologi 1 100 p Övriga kurser  

Entreprenörskap 100 p Individuellt val 200 p 

Naturbruk 200 p Gymnasiearbetet 100 p 

Summa 400 p Summa 300 p 

Inriktningsgemensamma ämnen  Antal poäng 2500 p 

Djurens biologi 100 p Matematik 2a (Utökad kurs) 100 p 

Djurhållning 100 p Samhällskunskap 1a2 (utökad kurs) 50 p 

Djuren i naturbruket 100 p   

Summa 300 p   

* Väljer du att läsa de högskoleförberedande kurserna läser du Svenska 2 istället för Servicekunskap samt Svenska 3 

och Engelska 6 som individuellt val. 


