
Vägen till 
gröna sköna 

jobb…

Naturbruksskolornas Förening
Att: Maria Elinder

c/o Sörmlands Naturbruk, Öknaskolan, 611 99 Tystberga

Maria Elinder, projektledare 
maria.elinder@naturbruk.se  

Ralph Engstrand, webmaster  
admin@naturbruk.se
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Naturbrukets
Yrkesnämnd, NYN
Här samverkar branscherna  
lantbruk och trädgård. 
Exempel på yrken 

 
   trädgårdsanläggare

>> www.nyn.se 

Hästnäringens 
Yrkesnämnd, HYN
HYN är en samarbets- 

Exempel på yrken 

>> www.hyn.se 

Djurbranschens 
Yrkesnämnd, DYN
Här samverkar djurbranschen 
i utbildnings- och kompetens-

>> www.djuryn.se 

Skogsbrukets 
Yrkesnämnd, SYN

branschen. Exempel på yrken 

>> www.syn-kurser.se 

Sveriges lantbruks-
universitet, SLU

universitet med spännande och 

om växter, djur, skog, klimat, 
landsbygd, mat, design, bio-
teknologi, ekonomi och  

 

>> www.slu.se

Plugga grönt
 

och jobb inom gröna näringar.    
>> www.pluggagront.se

Gröna jobb
En webbplats med lediga 
jobb i de gröna näringarna.
>> www.gronajobb.se

möjligheter
Det finns hundratals yrken i branscher med djur och 
natur som bas, och fler lär komma. Här nedan finns 
exempel på vad du kan arbeta med, som anställd 

eller företagare. Vissa yrken kräver att du läser vidare 
på högskola eller yrkeshögskola efter gymnasiet.

Gymnasievalet är ett av de viktigaste valen du gör i 
livet. Gör ditt val med både hjärnan och hjärtat; tänk 

både logiskt och känslomässigt. Besök gärna en natur-
bruksskola innan du väljer till gymnasiet för att få veta 
mer om vad det innebär. Det är ditt val – din framtid!

Viktigt val



Vad är Naturbruks-
programmet?

Gymnasievalet är ett av de viktigaste valen du gör 
i livet. Är du intresserad av djur, natur eller teknik? 

Väljer du naturbruksprogrammet står många framtida 
yrken och väntar. Du får en bra yrkesutbildning, och kan 
samtidigt förbereda dig för fortsatta studier, om du vill.

Lantbruk – odling och djur 
Framtidens lantbruk behöver 
duktiga människor med bred 
kunskap om odling, djur och 

-

hållbar miljö. Med inriktning 

med möjlighet till anställning på 
större gårdar eller verkstäder, 

Djur – stora och små

ett stort djurintresse och vill 

välja mellan både stora och små 

lär dig hur djuren ska skötas och 
vad som gäller när man jobbar 
med de djurslag som du valt.  

Skog  

Inom skogsinriktningen kan du 
-

bruk eller att köra och serva stora 

inrikta dig mot jakt och viltvård 
eller naturguidning.

Trädgård  
 
 

naturbruksprogrammet lär du 
dig att designa, anlägga och sköta 
trädgårdar och gröna utemiljöer. 
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Härnösand Här finns vi, över  
hela landet, ett  

60-tal unika natur-
bruksgymnasier, se  
www.naturbruk.se 

Ring eller boka ett 
besök på en NB-

skola, eller prata med 
din SYV! Vi har också 

prova-på-dagar.

Här 

vi

Varva teori och praktik i utbildningen 

-
 

utomlands.  

Yrkesutbildning – Studieförberedande

eller skog. Inom inriktningen har du många yrkesutgångar att 
välja bland. Naturbruksprogrammet ger grundläggande behö-
righet till högskolan och du har mycket biologi på schemat.  

Elevröster om Naturbruk

”Naturbruksprogrammet lockade 

poäng och läste de kurser som jag 
-

dier. Man kan bli precis vad som 

mindre skolor, man lär känna både 
eleverna och lärarna på ett helt 
annat sätt, man känner sig  
välkommen, hemma.” 

kommer att bli mer och mer viktigt 
ju fler människor vi blir på jorden 

blir.” 


