Lillerudsgymnasiet
Lillerudgymnasiet är ett av Sveriges attraktivaste naturbruksgymnasier. Här studerar cirka
275 elever på naturbruksprogrammet med inriktning mot häst, djur eller lantbruk. Som elev
hos oss har du nära till vacker natur och en genuin lantbruksmiljö. Naturbruksgymnasium är
en bra språngbräda till intressanta jobb och vidare utbildningar på universitet. För dig som
bor en bit bort från skolan finns det möjlighet att få en plats på vårt fina internat.

Utbildning i gårdsmiljö
Det som gör Lillerudsgymnasiet unikt
jämfört med många andra gymnasieskolor är att all undervisning bedrivs på en
riktig gård. Vi har såklart vanliga klassrum också men en stor del av utbildningen sker ute på gården där vi har allt från
marsvin till suggor, mjölkkor, travhästar
och ridhästar. Undervisningen blir en

kombination av teori och praktik, vi kallar
det ”den naturliga vägen till kunskap”.
För dig som är intresserad av att lära dig
mer om lantbruk får du göra det på våra
400 hektar åkermark. Vi har även ett
stort antal lantbruksmaskiner som du får
använda under din utbildning.

I den här broschyren lyfter vi fram en del av de djur och maskiner som finns här på Lillerud.
På de kommande sidorna möter du:

Smådjur i djurhuset.

Mjölkkor och grisar

Veterinär och hunddagis

Ridhästar och travhästar

Lantbruksmaskiner

På Lilleruds hunddagis blir hundarna väl omhändertagna av skolans djurvårdselever.

Utbildningar på skolan
Tror du att Lillerudsgymnasiet skulle vara en skola för dig? Då kan du läsa mer om de olika inriktningarna som vi erbjuder här. För mer detaljerad information kan du titta in på vår hemsida eller slå
oss en signal. Våra kontaktuppgifter hittar du på baksidan av broschyren.

Djurvård

Utbildningen djurvård passar för dig som har
ett stort intresse för djur i alla storlekar. När
utbildningen är klar kan du arbeta som djurvårdare. Möjlighet till läkemedelsbehörighet
och certifikat för zoohandel finns.

Hästhållning

För dig som vill arbeta med hästar kan du
utbilda dig inom hästhållning hos oss. Välj
mellan de två profilerna ridning eller trav.

Lantbruk

I vår Lantbruksutbildning får du kunskap
inom mark, djur, växter och maskiner.
Perfekt för dig som har intresse av maskiner
och hållbar livsmedelsproduktion.

Veterinärmottagning på skolan

På vår alldeles egna veterinärmottagning kan
allmänheten boka in sina djur för undersökning två dagar i veckan. Många av patienterna bokas in under lektionstid för att eleverna
ska få kunskap om hur olika patienter ska
behandlas. Veterinären och djursjukskötaren
på mottagningen undervisar också eleverna i
djursjukvård.

NIU Ridsport

Genom att välja NIU Ridsport med inriktning hoppning eller dressyr kan du kombinera träning och tävling med utbildning på
gymnasienivå.

Naturvetenskap

Naturvetenskaplig fördjupning är utbildningen för dig som vill lära dig mer om naturbruk
och samtidigt läsa in den högsta behörigheten för att läsa vidare på högskola eller
universitet senare. Välj mellan inriktningarna
häst, djurvård eller lantbruk.

Kom och bo på vårt internat

För dig som bor en bit bort kan vi erbjuda
plats på vårt internat. Vi har totalt elva byggnader och plats för 220 elever. I samtliga
byggnader har du tillgång till kök och allrum
där du kan hänga med dina kompisar.

Hunddagis

Precis i anslutning till djurhuset hittar
du även skolans hunddagis, där alla dagishundar blir väl omhändertagna av våra
djurvårdselever och dagispersonalen.
Läs mer på lillerud.se/hunddagis

Skolans veterinär undersöker tänderna hos en
hund med hjälp av två
elever.

Djuren i huset
Gucci är en av favoriterna i djurhuset. Hon är 13 år och en stor personlighet.

I djurhuset hittar du våra minsta inneboende på gården. Här har vi allt från hamstrar och
marsvin till fåglar, ormar och sköldpaddor. Det är i djurhuset som eleverna på Djurvårdsinriktningen håller till som mest och bistår vår alldeles egna veterinär och djurskötare.

DET VIKTIGASTE FÖR DIG

– är viktigast för oss

Vi erbjuder heltäckande djursjukvård för att
ta hand om ditt djur om olyckan skulle vara
framme. Vi finns tillgängliga för allt från
vaccineringar och akutvård till avancerad
kirurgi. Allt för att hjälpa dig och ditt djur till
ett friskt och bra liv på bästa sätt.
Du kan boka ditt besök online på evidensia.se
eller genom att ringa oss.

Djursjukhuset Karlstad • 054-17 52 50
Ulvsby Smådjursklinik • 054-86 65 10
Djurkliniken Karlskoga • 0586-540 00
Kristinehamn Smådjursklinik • 0550-145 40
Smådjursveterinären Åmål-Säffle • 0532-160 02

evidensia.se
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En hane av grekisk landsköldpadda.

Pälsvård på ett av marsvinen. I djurhuset finns många olika gnagare.

Gotlandskaninen Dahlia, född 2020.

Lantbruksmaskiner
Vårbruk med John Deere 6620 och en Överums plog.

När man arbetar som lantbrukare behöver man lära sig att hantera en mängd olika maskiner. Därför har Lillerudsgymnasiet införskaffat en egen uppsättning av de maskiner som
behövs för att bruka jorden på rätt sätt.
Totalt äger vi idag runt 15 egna maskiner med allt från de lite äldre modellerna till de nyaste och modernaste. Några exempel på maskiner som du får använda på skolan är hjullastare, tröska och traktorer med diverse redskap.
Oavsett vilken inriktning du läser på skolan får du lära dig att köra traktor och möjlighet
finns för att skaffa förarbevis till truck och lastmaskin.

Vår nya tröska, en Claas Lexion 5300.

John Deere 6215 med såmaskin i arbete.

Valtra N164.

Tallriksharv Carrier 425XL.
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En gård full av underbara lantbruksdjur
Vad vore en gård utan sina lantbruksdjur? Ingen riktig gård, om du frågar oss. Som tur
är så har vi på Lillerudsgymnasiet massor av olika lantbruksdjur på gården. På så vis
kan du som läser något av våra lantbruksinriktning lära dig allt du behöver veta om
lantbruksdjur under din utbildning. Redan i årskurs ett får du som elev vara med i det
dagliga arbetet och lära dig om utfodring och mjölkning av skolans kor.
På framsidan av broschyren ser du kalven Leif. Han specialtränas just nu av våra
duktiga elever.

I hjärtat av gården hittar du skolans alldeles egna svinhus med 100 suggor. Varje sugga har mellan två och tre grisningar
per år och föder då cirka tio till 15 smågrisar per dräktighet. I svinhuset får du hjälpa till med till exempel utfodring,
hälsoundersökning och allmän hantering av både små och stora grisar. Smågrisarna är av rasen pigham.

Lillerudsgymnasiets lantbruksdjur
60 mjölkkor av tre olika raser Holstein, SRB och Jersey
20 finullstackor i vårt fårhus
100 suggor med smågrisar

Kalv av rasen holstein.

Galten Peltor född 2020 är av rasen pigham.

Krona, född 2018, är en SRB.

Jerseyko, Bolinda född 2017.

www.vaderstad.com

Hästanläggningen
Skolstallet
På Lillerudgymnasiet har vi flera olika stall som finns till för både skolans
och elevernas hästar. I Skolstallet som är vårt största stall har vi 25 rid- och
körhästar. Hästarna används i undervisningssyfte till Hästinriktningen och
NIU-Ridsport. I anslutning till Skolstallet ligger sadelkammare samt lektionssalar där vi håller våra lektioner. En liten bit från Skolstallet har vi två fullstora ridhus som våra elever har tillgång till även utanför lektionstid.
Elever som har egen häst kan ha hästen med på skolan, inhyrd i något av
våra tre elevhäststall som rymmer 70 hästar.

Behöver du isoleringsboxar
för nya eller sjuka hästar?

Travtränare Magnus Dahlén

Åby Travskola Kungsbacka

Stall�llbehör | Stallfönster | Stängselstolpar | Stallar |
Uteboxar | Vindskydd | Stallinredningar
info@uteboxen.se
| 0454-32
01 20
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Varje år har vi minst en
fölning på skolan. Det ger
eleverna möjlighet att vara
med hela vägen från unghäst till färdig ridhäst.

Ridlektion med Ann-Charlotte.

Cornelis har nyligen gjort treårstestet med gott resultat.

Travstall på Färjestadtravet
Inne på Färjestad travbana har vi ett eget stall som totalt rymmer tio hästar.
Det är här vi har skolans varmblodstravare och tillgång till all utrustning som
krävs för att tävla i trav och monté. Ibland är skolans hästar med och tävlar i
loppen som äger rum på Färjestads travbana. De körs då av våra elever som
har valt att rikta in sig på att ta körlicens.

På Färjestad travbana har vi åtta hästar som eleverna sköter om och tränar.

Kontakta oss
Lillerudsgymnasiet
Lillerud, 664 94 Vålberg
054-84 08 00
info@lillerud.se
www.lillerud.se

Här finns vi!

• 21888 • www.jssverige.se

Studievägledare
Anders Westlund
070-386 67 40
anders.westlund@lillerud.se

Maskiner och djur är ju bland det roligaste som finns!

