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VÄGEN TILL YRKESLIVET SKA VARA ROLIG!
Tycker du om att arbeta med djur, skog eller lantbruk? Gillar du att lära dig genom praktiskt
arbete, där ditt stora intresse kan ge dig fantastiska yrkesmöjligheter? Då är Jämtlands Gymnasium
Torsta verkligen något för dig.
Vi är en liten skola som vill satsa på dig som elev. Till exempel har vi små undervisningsgrupper där
våra lärare har tid att ge dig det du behöver under din utbildning. Förutom våra lärare kommer du också att lära känna våra yrkeskunniga instruktörer som med sin spetskompetens ger dig de bästa förutsättningarna till att lyckas ute i arbetslivet.
På Torsta tycker vi att det är viktigt att du direkt ska kunna börja jobba efter avslutad utbildning. Vi
har därför ett väldigt nära samarbete med näringslivet som alltid är på jakt efter medarbetare som
brinner för sitt yrke. På din APL (arbetsplatsförlagt lärande) knyter du under 15 veckor, fördelade på tre
år, viktiga kontakter. Kanske är det vägen till ditt första arbete! Du ges också möjlighet att skaffa dig
grundläggande högskolebehörighet för vidare studier.
Vi gör det där lilla extra för dig som elev. Till exempel får du, oavsett vilken inriktning du väljer, ta
olika yrkescertifikat som du behöver i ditt kommande arbete. Den dag du avslutar dina studier kommer du också att känna dig trygg. Här har du praktiskt fått testa dina kunskaper i vårt Djurhus, i vårt
produktionsjordbruk, i vår verkstad, i vår hundhall, i vår simulatorsal för skogsmaskiner och i skolans
egna skogsmaskiner.
Vi lovar dig en annorlunda, rolig och otroligt lärorik studietid!

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Webb-ikon

Snap-video

ETT BOENDE MED HÄRLIG GEMENSKAP
Vårt elevboende finns till för dig som vill bo på skolan under skolveckorna. Du bor i enkel- eller
dubbelrum och äter alla måltider på skolan. På kvällen finns en fritidsledare på elevboendet, som också
kan hjälpa dig med läxorna.
Boendet är i första hand avsett för elever i årskurs ett. På boendet blandas människor med skiftande
bakgrund och erfarenheter vilket bidrar till personlig utveckling och skön gemenskap.
Strax utanför elevboendet finns en busshållplats vilket innebär att du snabbt och enkelt kan ta dig till
Östersund.

ÄT SOM EN GOURMET!
God mat är bra för både kropp och själ. Går du en praktisk utbildning där du rör dig mycket är det
såklart extra viktigt att få i sig en näringsriktig kost. Det får du på vår skola! Torstas restaurang är
nämligen nominerad till White Guide Junior 2018, en tävling som utser Årets Skolrestaurang. Det är vi
givetvis väldigt stolta över.
I vår skolrestaurang, som också är en lunchrestaurang, lagas all mat från grunden och du har ofta två
varmrätter att välja mellan. Allt nötkött och fårkött kommer från vår egen gård.

Tängvägen 9 , 836 94 Ås
www.inab.net

Industrianläggningar i Norrland, eller INAB som vi är mest kända som, är ett familjeföretag med många
år i byggbranschen. Hos oss är inget jobb för litet eller för stort, och oavsett uppdragets storlek är det
alltid kvaliteten som är viktigast.
Våra specialiteter är:
Industrihallar med stomme av limträ • Ladugårdar • Serviceställen som restauranger och butiker
Arkitektritade villor i lösvirke • Stora renoveringsuppdrag för bostadsrättsföreningar

DJURINRIKTNINGEN
– JOBBA MED DET DU ÄLSKAR
Djurinriktningen på Torsta är inriktningen för dig som gillar att arbeta med djur. Den praktiska undervisningen sker i vårt egna moderna Djurhus med många olika sorters sällskapsdjur. Du väljer att utbilda
dig inom antingen djurvård eller arbete med hund, men det första läsåret är gemensamt. Oavsett vad du
sedan väljer läser du djurvård och kan också välja att läsa till djurvårdare med utökad behörighet.
På en typisk dag på djurinriktningen varvas teori med praktik. Här smälter ditt stora djurintresse samman med viljan att professionellt arbeta med djur. En kombination som innebär en stor glädje.

DJURVÅRD
Inom djurvård inriktad mot sällskapsdjur får du lära dig att hantera och sköta olika djurslag. Du kan
också fördjupa dig inom andra djurslag, exempelvis djurparksdjur. Utbildningen ger dig kunskap om
djurens beteende, utfodring, djursjukvård, miljöberikning och mycket annat.
Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som djurvårdare på djursjukhus, veterinärstationer
och veterinärkliniker. När du lämnar oss är du redo för ett professionellt arbete med sällskapsdjur!

VÄLKOMMEN TILL

X-MASKINER AB
Din lokala maskinhandlare
www.x-maskiner.se

HUDIKSVALL

SUNDSVALL

ÖSTERSUND

ÖRNSKÖLDSVIK

www.x-maskiner.se
HUDIKSVALL

SUNDSVALL

ÖSTERSUND

ÖRNSKÖLDSVIK
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På Torsta undervisas du av vår egna veterinär i vårt moderna Djurhus.

För oss är skogen
mer än bara träd!
Norrskog är en skogsägarförening som hjälper
våra ägare – medlemmarna – att nå sina mål i
skogsägandet.

syre.se

Kontakta din skogsrådgivare så får du veta
mer om hur vi kan hjälpa dig i ditt skogsbrukande.
Mer information hittar du på www.norrskog.se.

www.norrskog.se
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ARBETE MED HUND
Brinner du för hundar och vill jobba med hund i framtiden samt vill gå en spännande och utvecklande
utbildning? Då är detta utbildningen för dig!
Du kommer att få lära dig om olika raser, skötsel och hantering av hund, hundens beteende, foderlära
samt hundens anatomi och sjukdomar. Du kommer att få testa många olika grenar inom hund och få
möjlighet att fördjupa dig inom ett yrkesområde, till exempel specialsök, hundskötare, instruktör eller
friskvård. Om du har egen hund som är lämplig att ha med i utbildningen är den välkommen att vara
med i din hundutbildning och även bo hos dig. På dagarna finns det möjlighet för hunden att vara i
hundgården.

HUNDHALLEN
Stora delar av din hundutbildning består av praktiska övningsmoment och för detta har vi tillgång till
gräs- och grusplaner, ett skogsområde och en inomhushall med konstgräs, att nyttja för hundträning. I
vår hundhall har du även möjlighet att träna din hund på fritiden.

DJURHUSET
Stora delar av din djurutbildning sker i vårt eget djurhus. Där har vi både lektionssalar och en
djuravdelning. I djurhuset finns ett brett urval av olika arter inom både sällskapsdjur och djur i
zoohandel, allt för att du ska kunna utveckla dina färdigheter inom djurvård och djursjukvård. Vi
har även ett behandlingsrum där du bland annat har en del av lektionerna i kurserna djurens hälsa
och sjukvård.

Vi har det mesta för dina husdjur.
Öppettider: Mån-Fre 10-19 • Lördagar 10-16 • Söndagar 11-16
Lillänge Handelsplats, 831 48 Östersund • 063-18 30 50 • ostersund@djurmagazinet.se

SKOGSINRIKTNINGEN
– LEV DIN DRÖM OCH ARBETA I SKOGEN
Brinner du för att vara ute skogen och vill du ha ett jobb efter studierna? Då är skogsinriktningen på
Torsta något för dig.
På skogsinriktningen får du en bred och grundläggande skogsutbildning med väldigt goda möjligheter
till arbete. Under utbildningen tillbringar du mycket tid ute i naturen, härligt för dig som tycker att
skogen är det bästa som finns. Vi erbjuder även möjligheten att certifiera dig. Det innebär att du är anställningsbar direkt efter utbildningen. Till exempel kan du ta motorsågskörkort, röjsågskörkort, Heta
Arbete, ADR, Natur- och kulturmiljövård (Grönt Kort) och Guldkortet för virkesbehandling.
På skogsinriktningen kan du välja mellan tre yrkesutgångar; skogsmaskinförare, jakt- och viltvårdare
med skotarutbildning och skogs- och miljövårdare. Redan när du söker till skogsinriktningen väljer du
yrkesutgång, vilket är perfekt för dig som är säker på vad du vill jobba med.

Försäljning och Service alltid nära dig:
Stigs Maskin AB
Östersundsvägen 61, 836 31 Lit
0642-442 20, www.stigsmaskin.se
Stig Jakobsson, 070-689 42 25 (Lit)
Per Jakobsson 070-674 42 28 (Lit)
Christer Tallmarker 070-689 42 56 (Sundsvall)

FRAMTIDENS SKOGSBRUK
– Vimeks maskiner är lätta och smidiga i skogen
och borgar för bästa tänkbara slutresultat.

Återförsäljare i Jämtland,
Västernorrland och Gävleborgs län
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SKOGSMASKINFÖRARE
På utbildningen till skogsmaskinförare rustar vi dig för det moderna skogsbruket. Redan i årskurs 1 är
du ute i skogen med våra toppteknologiska skogsmaskiner så att du direkt får känna på yrket. Undervisningen sker i mindre grupper så att du får maximal körtid. Vi har också en handfull skogsmaskinsimulatorer, den senaste med VR-teknik. Här får du träna upp din teknik, snabbhet och förmåga på ett
miljövänligt sätt. När det sedan är dags för praktik är du redo att visa framfötterna!

JAKT- OCH VILTVÅRDARE MED SKOTARUTBILDNING
På Torsta kan du gå en utbildning där du både lär dig köra skogsmaskin (skotare) och får möjlighet att
utveckla ditt intresse för jakt och viltvård.
Du får lära dig om skogsskötsel och träna på att köra skotare. Framförallt får du möjlighet att fördjupa dig i jakt- och viltvård och du får även lära dig att ta tillvara djuret genom flåning, styckning och
tillagning. Vi har fina jaktmarker i samarbete med Norrskogs skogsägarförening. Dessutom har vi
utbytesjakt med andra naturbruksskolor i södra Sverige, så att du får prova på jakt som vi inte har här i
Norrland.
Vi erbjuder även möjligheten att certifiera dig, till exempel kan du ta jägarexamen.

Tack för att du
väljer Norrland!
Även val som känns små kan göra stor skillnad. När du väljer 100% norrländska
mejeriprodukter får du inte bara god smak och hög kvalitet, du bidrar också
till ett starkt Norrland. Ett Norrland där dina mjölkbönder kan leverera
mjölk, fil, yoghurt, smör och andra mejeriprodukter även i framtiden. Därmed
är du en viktig del i vårt gemensamma norrländska kretslopp, där allting
hänger ihop. Tack!
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SKOGS- OCH MILJÖVÅRDARE
Det här är utbildningen för dig som är intresserad av skog, natur och miljö. Vi erbjuder dig en utbildning som ger dig en gedigen skogsbruksutbildning som grund och som har en stark natur- och miljövårdsprofil.
En stor del av undervisningen sker i skog och mark utanför den traditionella klassrumsmiljön. Utöver
kurser inom skogsbruk läser du också kurser inom fiske- och vattenvård, jakt- och viltvård samt naturoch landskapsvård. Tillsammans med kurserna naturkunskap, biologi samt markens och växternas
biologi får du dessutom goda teoretiska kunskaper om de ekologiska och biologiska grunderna för ett
arbete inom skogs-, natur- och miljövård.
Vi erbjuder även möjligheten att certifiera dig, till exempel kan du ta jägarexamen.

Skördare och skotare
med IBC

Med skördare och skotare från John Deere har du möjlighet att
välja både IBC (kranspetsstryrning) samt rörlig/nivellerande hytt för
mindre stress, ökad komfort och ökad produktion

johndeere.se/forestry

På Torsta har vi skogen som klassrum.

Framtiden växer i skogen
SCA:s industrisatsningar innebär att
vi behöver fler duktiga medarbetare i skogen.
Kanske blir du en del av något av de 145 avverkningslag
som arbetar för oss varje dag? Vi och våra entreprenörer
söker ständigt efter duktiga maskinförare som vill
utvecklas tillsammans med oss.

Foto: Olle Hedvall

sca.com

LANTBRUKSINRIKTNINGEN
– PRAKTISKT LÄRANDE PÅ SKOLANS GÅRDSBRUK
Inriktningen lantbruk på Torsta ger dig en bred lantbruksutbildning. Efter ett gemensamt förstaår väljer
du sedan mellan yrkesutgångarna maskinförare eller djurskötare. Du får lära dig allt du behöver för att
arbeta på ett modernt lantbruk. På schemat står till exempel djurskötsel, växtodling och maskinkörning.
Lantbruksinriktningen har en mycket praktisk profil som våra elever uppskattar. På skolan har vi ett
eget produktionsjordbruk där du får lära dig det praktiska arbetet från grunden. Vi driver ekologisk
mjölkproduktion med 60 mjölkkor och rekrytering, dessutom har vi en mindre fårbesättning med
Jämtlandsfår. Vi odlar på 190 hektar runt skolan i Ås och det mesta som odlas är foder till våra egna
djur. Därmed får du delta i höst- och vårbruk, skördar, vara med på kalvningar, lamningar, mjölkning,
utfodring och djurvård. I vår egen verkstad får du också kunskaper i svets- och reparationsteknik samt
byggnadsunderhåll. Självklart finns det möjlighet att under utbildningen ta traktorkörkort.
På lantbruksinriktningen får du verkligen chansen att kombinera dina intressen för djur, odling och
maskiner. Här lär du dig allt du behöver kunna för att arbeta på ett lantbruk!
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MASKINFÖRARE
Finns det något bättre än att sätta sig bakom ratten i en ny traktor och släppa loss hästkrafterna? Satsar
du på att bli maskinförare kan vi på Torsta erbjuda dig fantastiska upplevelser. Vi har alltid tillgång till
moderna traktorer som är fullspäckade med den senaste tekniken. Under din praktik får du chansen att
testa på ännu fler spännande fordon.
Som maskinförare kan du jobba på en maskinstation eller starta eget. I utbildningen får du förarbevis
för lastmaskin.

Vill du arbeta inom
lantbrukssektorn?
Servicetekniker på
DeLaval kanske är
ett framtida
alternativ för dig.
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DJURSKÖTARE
Som djurskötare kan du arbeta med produktionsdjur på ett lantbruk. Du kan också välja ett starta
din egen rörelse. Under utbildningen kan du välja att specialisera dig på ett visst djurslag, om du
tidigt vet vad du vill jobba med.
Under lov och helger kan du, med en riktig lön, jobba med att sköta djuren på vårt gårdsbruk. Det
är ett fantastiskt sätt att lära sig yrket från grunden.

Interaktiva Broschyren är
skapad och levererad
av JS Sverige

Anlita oss för stora som små

ELARBETEN!
Nyttja ROTAVDRAGET på arbetskostnaden

Hushåll • Industri • Jordbruk

www.jssverige.se

0640-181 00

Andraårselever tillsammans med Torstas djur på skolan i Ås.

VI SER LJUST PÅ
FRAMTIDENS FÖRARE.

komatsuforest.se

Komatsu Forest AB

Komatsu Forest

#hyfsatklassrum

Torsta
Jämtlands Gymnasium Torsta
Ösavägen 20
836 94 Ås
0640-188 00

www.torsta.se/utbildning
www.jgy.se/gymnasieprogram/yrkesprogram/nb

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 15089 • www.jssverige.se

info@torsta.se

