
Finns på mer än 50 unika skolor över hela landet
Välj Naturbruksprogrammet - NB

På Naturbruksprogrammet får du:
• göra det du brinner och har passion för
• stimuleras och utvecklas i den riktning du vill
• en utbildning som är eftertraktad på arbets-

marknaden
• både praktik och teori i skolan 
• arbeta med maskiner och annan modern 

teknik
• 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, 

eller halva utbildningstiden som lärling
• grundläggande behörighet till högskolan eller 

annan vidareutbildning
• möjlighet att läsa naturvetenskap som ger 

särskild behörighet till högskolestudier

Efter NB får du möjlighet att:
• söka ditt drömjobb/bli egenföretagare
• jobba med djur, natur och teknik
• arbeta praktiskt ute i naturen
• se snabba  resultat av ditt arbete
• arbeta självständigt med frihet under 

ansvar
• ta många egna beslut 
• arbeta aktivt med miljö- och hållbarhets- 

frågor

Läs mer om naturbruksprogrammet,  
jobb och vidarestudier på naturbruk.se

Vill du 
– varva teori och praktik på gymnasiet?
– jobba med djur, natur, teknik?
– bli eftertraktad på arbetsmarknaden?
– kunna fortsätta läsa vidare? 
– skaffa vänner för livet?

På Naturbruksprogrammet 
– har du 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt 
   lärande, eller halva utbildningstiden som lärling
– skaffar du dig en yrkesexamen för att arbeta 
   med växter, djur, mark, vatten eller skog 
– läser du  grundläggande högskolebehörighet
– kan du välja kurser som ger behörighet till 
   högskolestudier t.ex. inom naturvetenskap 
   och inte minst:
– du växer som människa på många olika sätt!

Du kan alltså
– forma en utbildning som är eftertraktad på 
   arbetsmarknaden och
– skaffa behörighet till utbildningar vid yrkes-
   högskolor, universitet och högskolor.

Mer om Jobb – www.gronajobb.se 
Branscher
– www.nyn.se (lantbruk, trädgård)
– www.hyn.se (häst)
– www.djuryn.se (sällskapsdjur)
– www.dra.se (skogsbruk)

Eftergymnasiala studier, t.ex. yrkeshögskolan
– www.naturbruk.se

Universitetsstudier  – www.slu.se       
SLU utvecklar kunskapen om de biologiska 
naturresurserna och människans förvaltning 
och hållbara utnyttjande av dessa.

NATURBRUK.SE
Djur, Natur, Teknik - 61 unika skolor över hela landet!

NATURBRUK.SE OCH NATURBRUKS-
SKOLORNAS FÖRENING
admin@naturbruk.se
www.naturbruk.se
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