
  Datum  
   2016-04-06  

 

Adress Internet Telefon 
Lillerud info@lillerud.se Tel VX: 054-84 08 00 
660 50 Vålberg www.lillerud.se Fax: 054-54 50 72 

 

  

 Till: Skolverket 

 Johan Hardstedt 

 

 

 

Remissvar gällande nya inriktningar och 

examensmål för naturbruksprogrammet 

Lillerudsgymnasiet AB är en fristående gymnasieskola med stor 

erfarenhet av Naturbruksprogrammet. Vi är ett av de större 

naturbruksgymnasierna i landet och är beläget utanför Karlstad. 

 
Vi vill lämna följande remissvar: 
 
Examensmålet 
 
Vi noterar att i första stycket har ordet Naturvetenskap strukits i 
avsnittet om fortsatta högskolestudier efter naturbruksprogrammet. Vi 
anser det vara mycket viktigt att våra elever kan få en så bred 
naturvetenskaplig bas som är möjligt inom ramen för 
naturbruksprogrammet. Många av våra elever har som mål att läsa 
vidare på SLU och deras möjligheter bör inte försämras. Dessa elever 
som har både en praktisk och teoretisk bakgrund kan i framtiden bli 
utmärkta veterinärer, agronomer, hippologer, lantmästare och 
djursjukskötare m.m. Omkring en tredjedel av våra elever har sådana 
planer och förhoppningar. Förstör inte möjligheten för dessa elever, de 
kommer att betyda mycket för den framtida konkurrenskraften i de 
gröna näringarna! 
Övriga formuleringar i examensmålet tillstyrker vi. 

 

Inriktningspoängen 

Vi anser att de inriktningsgemensamma kurserna ska vara 600 poäng. 
Sverige är ett avlångt land och lokala anpassningar behöver göras för att 
programmet ska vara anpassat till den näring som eleverna kommer ut i. 
Exempelvis kan enklare skogskurser vara aktuella i ett län som Värmland 
inom ramen för lantbruksinriktningen. Likaså är det viktigt att utrymme 
ges för de naturvetenskapliga kurserna för de som vill läsa vidare på 
SLU:s längre utbildningar. 
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Inriktningarna 

Vi stöder Skolverkets namnförslag, men vill framhålla att inriktningen 
djurvård också bör innefatta lantbrukets djur. Många av våra elever 
kommer till vår skola för att de är djurintresserade. De har tidigare 
erfarenhet av olika typer av sällskapsdjur, men ingen erfarenhet av 
lantbrukets djur. Under utbildningen upptäcker de att det är intressant 
att arbeta med dessa, och att det finns behov på arbetsmarknaden. 
Naturbruksprogrammets djurvårdsinriktning bör därför enligt oss vara 
en bred djurutbildning där eleverna har möjlighet att läsa kurser som 
förbereder dem även för ett djurskötararbete inom lantbruket. 

 

Med vänlig hälsning 

 
Anders Westlund  Sten-Åke Jakobsson 
Rektor   Styrelseordförande 


