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Bra utbildning i
en kreativ miljö

Vilken
väljer du?

Tre tungviktare
Tre av traktorvärldens stora märken finns hos Lantmännen
Maskin. Vi är stolta över att kunna erbjuda dig traktorer
med två års fabriksgaranti och fem års maskinskadeförsäkring från branschens ledande tillverkare.
Alla möjligheter finns – valet är ditt.
BOLLNÄS
Hans-Erik Olsson 010-556 18 47 / 0706-04 27 16
www.lantmannenmaskin.se
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Vill du ha en bra utbildning, gå i en
skola där du får utmana din kreativitet
och utveckla din kompetens? Då ska du
söka till Naturbruksprogrammet!

Vänner och utbildning för livet!
Slottegymnasiet ligger i Ljusdal, mitt i Sverige och med goda kommunikationsmöjligheter. På vårt
Naturbruksprogram möts elever från hela landet och träffar vänner för livet. Här knyts också viktiga
kontakter, som kanske leder till drömjobbet...
Naturbruksprogrammet ger högskolebehörighet och
utbildningen är praktiskt anpassad. Du får helt enkelt
en utbildning av hög kvalitet, som ger dig kunskap för
fortsatta studier på universitet och högskola. Eller så kan
du gå rakt ut i arbetslivet. Du kan också söka till våra
fristående kurser.
Men Naturbruksprogrammet är så mycket mer än en
traditionell utbildning. Många av eleverna bor nämligen
på elevhemmet, där du kan erbjudas ett eget rum.
Det är ett tryggt och bekvämt alternativ, där du kommer
dina klasskamrater nära och där en stark gemenskap växer
fram. På elevhemmet finns också personal från skolan,
som ser till att alla boende mår bra. Kost är en viktig del
av välmåendet och i vår matsal serveras eleverna frukost,
lunch och middag.

På Naturbruksprogrammet gör vi allt för att du som elev
ska trivas. Vi tar till exempel stor hänsyn till att vi har
elever från hela Sverige, som ibland har långa restider.
Därför slutar vi tidigare på fredagar och börjar senare på
måndagar. Många studenter är även stora djurvänner,
vilket vi tycker är positivt. Hos oss har du möjlighet att
ta med ditt husdjur. För elever med hundar finns hundgårdar, en egen appellplan och agilityhinder. Utbudet av
naturaktiviteter är också stort, till exempel kan du ta din
jägarexamen här.

Vi ser på framtidens
förarutmaningar med
största allVar.
Och lekfullhet.
Läs mer på www.komatsuforest.se
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”Jaktresan till Norge
var väldigt spännande.
Dessutom fick jag många
nya vänner.”

Inriktning skog
Inom inriktning skog lär du dig grunderna för ett modernt skogsbruk. I undervisningen ingår att du
ska kunna använda och sköta de maskiner och utrustningar som används i ett aktivt skogsbruk.
Du lär dig att arbeta självständigt och i arbetslag, med insikt i vad gott yrkesmannaskap kräver.
Naturbruksgymnasiet har investerat i två nya skördare
och sex nya skotare. Dessa maskiner får alla elever som
valt inriktning skog använda. Det första året av den
treåriga utbildningen är gemensam. I årskurs två finns
det sedan tre olika profiler att välja mellan. Samtliga
profiler har ett nära samarbete med näringen, vilket
innebär fina möjligheter till att skapa viktiga jobbkontakter. Under den 15 veckor långa APL-perioden har
du verkligen chansen att visa framfötterna. Under år tre
får alla elever möjlighet att ta grönt kort i natur- och
kulturmiljövård, gallring och föryngringsavverkning.

MASKIN
Här ligger fokus på praktisk körning under ”verkliga”
uppdrag. Den största delen av maskinutbildningen
består av praktisk körning i fält, där eleverna delas in i
två grupper. Du jobbar i två skift. Här får du och övriga
elever arbeta som en enskild avverkningsgrupp där det
ingår övningar med maskinvård, reparationer, apteringsuppföljning och felsökning.

JAKT OCH NATURGUIDE
Tyngdpunkten här ligger på praktisk jakt på de flesta
jaktbara villebråd. Du får en grundlig undervisning
i skytte, trofémontering och fångst med fällor. Även
ämnen som till exempel fjällfiske, hundavel och jaktledarskap berörs. En del av jakten sker utomlands i
Polen och Norge. Vi har ett utbyte med en norsk skola,
vilket bland annat innebär att våra elever åker till Norge
för att jaga vildren i två veckor. Denna resa, som är
mycket populär, gör eleverna under det tredje läsåret.

BIOENERGI
Det här är en väldigt bred utbildning med mycket
maskinkörning. Betoningen ligger på modern bioenergiproduktion med skogen som bas, bland annat grotskotning.
Viss utbildning sker på annan ort, truck- och hjullastarbildningen får eleverna på Liljaskolan i Vännäs.
Kurserna som ingår handlar om lastmaskin och truckar,
terrängtransporter och förnybar energi.

Din framtid i skogen
I en John Deere skogsmaskin har du modern högteknologisk teknik som
stöder dig i ditt jobb. Intelligent kranspetsstyrning är ett exempel på unika
funktioner som gör ditt jobb lite enklare.
Ergonomi i toppklass, med nivellerande och roterande hytter - och dessutom får du världens vackraste arbetsplats - skogen!

www.johndeere.com/forestry
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Vill d
u sad
la om
VUXENUTBILDNING
?
Naturbruk i Ljusdal har två vuxenutbildningar:
• 1-årig grundläggande skogsbruksutbildning,
YRK-Vux grund
• 1,5-årig YH-utbildning, skogsbrukstekniker
Utbildningarna syftar till att ge en god praktisk och teoretisk utbildning samt grundläggande tekniskt kunnande.
Skogsbruksteknikerutbildningen bedrivs i samarbete med
Skogstekniska i Alfta.

KUL ATT DU VILL JOBBA MED SVERIGES DYRBARASTE SKATT
Vi ses i skogen!

www.billerudkorsnas.se/skog

Framtidens hållbara förpackningar tillverkas inte av vad som helst.
Därför älskar vi skog – Sveriges mest värdefulla skatt.
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Ett populärt inslag är också
utlandsresan , som görs under det sista
året. Då studerar vi djurhållningen ur
ett mer internationellt perspektiv.

Väx som yrkesmänniska med oss.
Tänk dig jobba med skogen i fokus – och samtidigt bidra till tillväxt,
välfärd och klimat. Låter det intressant? Då är förmodligen en yrkesbana hos
Sveaskog precis rätt för dig.
Hos oss hittar du ett brett spektrum av utvecklingsmöjligheter. Dessutom står
företaget just nu inför en generationsväxling.
Vill du jobba i skogsbrukets framkant? Få tillgång till det senaste inom IT och
teknik i produktion? Vara delaktig i virkesaffären genom att möta, vägleda och
hjälpa nytänkande trä-, massa- och biobränslekunder? Eller klappar ditt hjärta
mest för skogens stora, förnyelsebara potential att bidra till en bättre miljö?
Det är just den här bredden av möjligheter vi kan erbjuda som arbetsgivare.
Vi månar också om balansen mellan arbete och fritid samt ett modernt och
nytänkande ledarskap.
En bra början är att gå in på sveaskog.se och läsa
mer om vår verksamhet. Välkommen till oss!

6

Inriktning djurvård – förverkliga
drömmen om att arbeta med djur

Inriktningen på djurvård ger dig en bred grundutbildning inom djurvård. Efter avslutade studier är
du en djurvårdare som är väl förberedd för att läsa vidare, eller för att bege dig ut i arbetslivet.
Utbildningen ger kunskap om olika arters ursprung,
beteende, skötsel, behov, hälsa samt om relevant utrustning
och anläggningar. Vi lägger stor vikt vid att du får en
förståelse för miljöns betydelse för djurs beteenden och
välmående. Du lär dig också att hantera för djuranläggningar relevanta fordon, som traktor och fyrhjuling,
samt redskap som motor- och röjsågar. Din yrkesexamen
blir djurvårdare.

fördjupning – hund eller djurpark. Denna fördjupning
läser du under två år, vilket ger dig ytterligare kompetenser inom ditt specialintresse.
Flera av utbildningsmomenten är förlagda utanför skolan,
till exempel i djurparker eller andra djuranläggningar.
Utbildningen innehåller även 15 veckors praktik (APL)
fördelat under alla tre åren. Kanske leder det till ett
sommarjobb, som kan bli starten på något mer?

Som djurvårdare kan du jobba i ett flertal branscher
inom djurhållning. I årskurs två väljer du en program-

Framtiden finns i skogen!

www.scaskog.com
Foto: Michael Engman
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NATURBRUKSGYMNASIET
NATURBRUKSPROGRAMMET
Verkstadsskolevägen 36, 827 34 Ljusdal
Telefon vxl: 0651-185 80
Telefon: Olle Gunnarsson: 073-274 62 34
E-post: olle.gunnarsson@ljusdal.se
Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal
Telefon växel: 0651-184 00
E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se
www.slottegymnasiet.se

0651-71 18 34
www.jssverige.se
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