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Naturbruksprogrammet

LANTBRUK

På Lantbruk lär du dig ex:

• sköta och hantera lantbrukets djur 

• jordbearbeta, så och tröska

• serva maskiner och svetsa 

• hållbart odla olika grödor    

• använda motor- och röjmotorsåg   

        

På Lantbruk får du ex:

• ca 30-veckor ”ute i verkligheten”

• möjlighet till körkortsstipendium

• möjlighet till kompetensbevis

• möjlighet till högskolebehörighet 

• gemenskap

Som lantbrukselev hos oss i Ingelstad gör du 30 
veckor av din utbildning och praktiska träning ute 
på olika gårdar. Det innebär att du har möjlighet 
att uppleva flera olika arbetsplatser/lantbruksföre-
tag. Det ger dig bredd, ett kontaktnät och kanske ett 
framtida jobb!

Efter tre år hos oss  får du en yrkesexamen som gör 
att du kan gå direkt ut i arbete och jobb, anting-
en som maskinförare inom lantbruket eller som 
djurskötare med lantbruksdjur. Det ger dig en bred 
arbetsmarknad och fler valmöjligheter.

Du är också behörig att läsa vidare till ex. klövver-
kare, husdjurstekniker, driftledare, gårdsmästare, 
agrotekniker och servicetekniker.
Väljer du att läsa högskolebehörighet och utökad 
matematik är du förberedd för studier till lantmäs-
tare. För att studera till agronom krävs högskolebe-
hörighet och naturvetenskapligt basår.       

Programplan Lantbruk 2500
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5    100 p
Svenska 1                        100 p
Matematik 1            100 p
Idrott och hälsa 1                       100 p
Naturkunskap 1a1   50 p
Religionskunskap 1   50 p
Samhällskunskap 1a1   50 p
Historia 1a1   50 p

Gymnasiearbete                     100 p

Individuella val                    200 p 
Inom det individuella valet, som du läser under åk. 2-3 väljer du själv
kurser efter vårt utbud. Du kan här t. ex välja att läsa in den grundläggande
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).

Programgemensamma ämnen  400 p
Biologi 1    100 p
Entreprenörskap                  100 p
Naturbruk                   200 p

Inriktningsgemensamma ämnen 700 p
Fordon och redskap                  100 p 
Marken och växternas biologi            100 p
Djuren i naturbruket                  100 p
Lantbruksdjur 1                 100 p
Lantbruksmaskiner 1                 100 p
Byggnadsunderhåll   100 p
Växtodling 1         100 p

Programfördjupning              500 p
Djurhållning       100 p
Lantbruksdjur 2                 100 p
Lantbruksdjur specialisering  100 p
Serviceteknik naturbruk 1  100 p
Motor och röjmotorsåg /Svenska 2  100 p

Vill du jobba med lantbruk?
- Utbilda dig till maskinförare och djurskötare

Möjlighet till kompetensbevis:

- Traktorkort

- Motorsågskort A, B och röjmotorsåg RA, RB 

- Säkerhet på väg nivå 1-2

- Heta arbeten

- Sprutcertifikat för växtskyddsmedel
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Naturbruksprogrammet

LANTBRUK
- Entreprenad

Programplan Lantbruk-Entreprenad 2500 
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5    100 p
Svenska 1                        100 p
Matematik 1            100 p
Idrott och hälsa 1                       100 p
Naturkunskap 1a1   50 p
Religionskunskap 1   50 p
Samhällskunskap 1a1   50 p
Historia 1a1   50 p

Gymnasiearbete                     100 p

Individuella val                    200 p 
Inom det individuella valet, som du läser under åk. 2-3 väljer du själv
kurser efter vårt utbud. Du kan här t. ex välja att läsa in den grundläggande
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).

Programgemensamma ämnen  400 p
Biologi 1    100 p
Entreprenörskap                  100 p
Naturbruk                   200 p

Inriktningsgemensamma ämnen 700 p
Fordon och redskap                  100 p 
Marken och växternas biologi            100 p
Djuren i naturbruket                  100 p
Lantbruksdjur 1                 100 p
Lantbruksmaskiner 1                 100 p
Byggnadsunderhåll   100 p
Växtodling 1         100 p

Programfördjupning              500 p
Grävmaskin       200 p
Lastmaskin och truckar                100 p
Serviceteknik naturbruk 1  100 p
Motor och röjmotorsåg /Svenska 2  100 p

På Lantbruk-Entreprenad lär du dig ex:

• köra och arbeta med grävmaskin och hjullastare
• serva maskiner och svetsa 
• hållbart odla olika grödor    
• använda motor- och röjmotorsåg  

På Lantbruk-Entreprenad får du ex:

• ca 25-veckor ”ute i verkligheten”
• möjlighet till körkortsstipendium
• möjlighet till kompetensbevis
• möjlighet till högskolebehörighet 
• gemenskap

Genom vår populära utbildning Lantbruk-Entre-
prenad kan du bredda din lantbruksutbildning till 
dubbla yrkesutgångar- Maskinförare lantbruk och 
maskinförare mobila arbetsmaskiner.

Du läser som fördjupning  ämnen som: växtodling, 

lantbruksmaskiner, service och underhåll, byggnads-
underhåll samt mobila arbetsmaskiner.

Ingelstadgymnasiet har ett unikt samarbete med 
med ME-skolan (Branschorganisationen Maskinen-
treprenörernas egen skolverksamhet).

ME-skolan har en naturlig närhet till branschen 
vilket gör att de har ett väl utbyggt kontaktnät med 
APL-företag samt tillgång till en högklassig maskin-
park och yrkesorienterad personal. 
Du genomför ca 25 veckors APL under åk 2 och åk 
3, en del som lantbruks APL en del som anläggning/
maskinförar APL. 

Körkortsstipendiet spelar i denna utbildning en cen-
tral roll för din anställningsbarhet
Det finns ett stort behov av maskinförare inom både 
lantbruk och anläggning, vilket gör att du har stora 
möjligheter att komma ut i arbete samma dag som 
du slutar skolan.

Är du intresserad av gula maskiner och lantbruk?  
- Utbilda dig till maskinförare inom anläggning och lantbruk

Möjlighet till kompetensbevis:

- Traktorkort
- Motorsågskort A, B och röjmotorsåg RA, RB 
- Säkra lyft
- Säkerhet på väg nivå 1-2
- ADR bilaga-S1:3 
- Heta arbeten
- Sprutcertifikat för växtskyddsmedel
- Utbildningsintyg Hjullastare
- Utbildningsintyg Grävlastare
- Utbildningsintyg Grävmaskin

6 7

Ingelstadgymnasiet i samarbete med



Naturbruksprogrammet

HÄST OCH RIDSPORT

Programplan Häst och Ridsport 2500 
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5    100 p
Svenska 1                        100 p
Matematik 1            100 p
Idrott och hälsa 1                       100 p
Naturkunskap 1a1   50 p
Religionskunskap 1   50 p
Samhällskunskap 1a1   50 p
Historia 1a1   50 p

Gymnasiearbete                     100 p

Individuella val                    200 p 
Inom det individuella valet, som du läser under åk. 2-3 väljer du själv
kurser efter vårt utbud. Du kan här t. ex välja att läsa in den grundläggande
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).

Programgemensamma ämnen  400 p
Biologi 1    100 p
Entreprenörskap                  100 p
Naturbruk                   200 p

Inriktningsgemensamma ämnen 700 p
Djurens biologi   100 p
Djurhållning             100 p
Fordon och redskap                  100 p 
Hästkunskap 1                  100 p
Hästkunskap 2                 100 p
Ridning och körning   200 p

Programfördjupning              500 p
Hästkunskap 3       100 p
Ridning 1                 100 p
Ridning 2    100 p
Djur spec./Djurhälsovård  100 p
Svenska 2/Aktivitetsledarskap  100 p

På Häst och Ridsport lär du dig t.ex:
• dressyr, banhoppning & hoppning i terräng
• sköta hästar och anläggning
• visitering & dekorativ hästvård
• visa häst vid hand, longera & tömköra
• grunderna i körning
• tappskokompetens
• anatomi, foderlära, hästsjukvård
• ridlära, träningslära,
• raser, avel, färger & tecken
• gångarter, rörelsemekanik, hoppteknik

På Häst och Ridsport får du t.ex:
• Möjlighet till högskolebehörighet
• 15 veckor ”ute i verkligheten”
• Möjlighet till praktik utomlands i åk 3
• Studieresor till Flyinge & Strömsholm
• Möjlighet till hästskötarexamen eller grund-

kurs i läkemedelshantering (D9)
• Möjlighet till körkortsstipendium
• Möjlighet till avgångsstipendium
• Möjlighet till Grönt kort

Häst och ridsport är utbildningen för dig 
som gillar hästar och samtidigt vill satsa på 
dina studier. De flesta väljer därför att läsa 
högskoleförberedande kurser och utökar sin 
programplan med t.ex Matematik 2 för att få 
behörighet till t.ex. hippologutbildningen.

På våra fina och välutbildade hästar, som 
enbart rids av våra elever, får du en bred 
grundutbildning. Du får utveckla din ridning både 
inom dressyr, hoppning och konditionsträning 
utomhus. Körutbildningen sker under åk 1 i 
samarbete med Tingsrydtravet.

För den som vill finns möjlighet att ta med egen 
häst till skolan.

Efter utbildningen ligger många vägar öppna, 
vare sig du vill studera vidare eller börja jobba. 
Vissa elever väljer att arbeta inom hästnäringen 
som hästskötare eller som djurvårdare på 
hästsjukhus. Andra väljer att byta bransch eller gå 
vidare till universitetsstudier.

Vill du ha häst på schemat?
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Naturbruksprogrammet

DJURVÅRD

Programplan Djurvård 2500 
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5    100 p
Svenska 1                        100 p
Matematik 1            100 p
Idrott och hälsa 1                       100 p
Naturkunskap 1a1   50 p
Religionskunskap 1   50 p
Samhällskunskap 1a1   50 p
Historia 1a1   50 p

Gymnasiearbete                     100 p

Individuella val                    200 p 
Inom det individuella valet, som du läser under åk. 2-3 väljer du själv
kurser efter vårt utbud. Du kan här t. ex välja att läsa in den grundläggande
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).

Programgemensamma ämnen  400 p
Biologi 1    100 p
Entreprenörskap                  100 p
Naturbruk                   200 p

Inriktningsgemensamma ämnen 500 p
Djurens biologi   100 p
Djurhållning             100 p
Djuren i naturbruket                  100 p 
Sällskapsdjur 1                  100 p
Djurens hälso- och sjukvård  100 p

Programfördjupning              700 p
Djur i zoohandel       200 p
Djurparksdjur 1                100 p
Djurparksdjur 2   100 p
Sällskapsdjur 2   100 p
Svenska 2/Aktivitetsledarskap  100 p
Bevarandebiologi   100 p

Utbildningen ger dig kunskap att:

• Sköta, träna, hantera sällskapsdjur och 
djurparksdjur

• Hantera kassasystem och 
journalföringssystem

• Bevara hotade djurarter
• Skapa miljöer för att tillgodose djurens 

naturliga behov.
 
Hos oss får du:
• 15-veckor APL
• Möjlighet till Zoocertifikat 
• Kompetensbevis i ZIMS (Zoological 

Information Management System)
• Möjlighet till högskolebehörighet
 
Du varvar teori med praktiskt arbete i vårt 
djurhus. Här finner eleverna ett stort antal 
arter av djur. I skolans djurhus förläggs all 
praktisk undervisning där du får lära dig allt om 

djurskötsel, miljöberikning, socialisering och 
förebyggande hälsovård.
 
I samma byggnad som djurhuset driver skolan 
tillsammans med eleverna en zoobutik.
Här utvecklar du ditt kundbemötande samtidigt 
som du får lära dig kassahantering, uppackning 
och inventering av varor med mera. 
 
Under utbildningen kommer du att genomföra 
15 veckors APL där du får möta olika aktörer 
inom branschen och utvecklas för att bli en 
konkurrenskraftig djurvårdare på marknaden.
 
När du är klar med din utbildning hos oss är 
du redo att gå ut i arbetslivet för att jobba som 
djurvårdare i djurpark eller i zoohandeln. 

Kanske önskar du att läsa vidare till zoolog, 
etolog, djurskyddsinspektör eller varför inte låta 
entreprenören inom dig växa och ta steget ut och 
starta ditt helt egna företag!

Djurvård - djurpark, zoohandel och sällskapsdjur
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Naturbruksprogrammet

DJURSJUKVÅRD

Programplan Djursjukvård 2500 
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5    100 p
Svenska 1                        100 p
Matematik 1            100 p
Idrott och hälsa 1                       100 p
Naturkunskap 1a1   50 p
Religionskunskap 1   50 p
Samhällskunskap 1a1   50 p
Historia 1a1   50 p

Gymnasiearbete                     100 p

Individuella val                    200 p 
Inom det individuella valet, som du läser under åk. 2-3 väljer du själv
kurser efter vårt utbud. Du kan här t. ex välja att läsa in den grundläggande
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).

Programgemensamma ämnen  400 p
Biologi 1    100 p
Entreprenörskap                  100 p
Naturbruk                   200 p

Inriktningsgemensamma ämnen 500 p
Djurens biologi   100 p
Djurhållning             100 p
Djuren i naturbruket                  100 p 
Sällskapsdjur 1                  100 p
Djurens hälso- och sjukvård 1  100 p

Programfördjupning              700 p
Djurens hälso- och sjukvård 2  200 p
Djur - specialisering       100 p
Sällskapsdjur 2   100 p
Kommunikation               100 p
Hundkunskap 1   100 p
Svenska 2/Aktivitetsledarskap  100 p

Inriktningen djursjukvård för hund, katt och små-
djur är för dig som i första hand vill arbeta som 
djurvårdare på ett djursjukhus eller veterinärkli-
nik, alternativt utbilda dig vidare på högskolan till 
leg. djursjukskötare. Båda dessa yrken är mycket 
attraktiva på arbetsmarknaden och därmed finns 
stor möjlighet till jobb. En inriktning som ger 
både en yrkesexamen och högskolebehörighett.

Ditt första år

• Ger dig grundläggande kunskaper och förstå-
else om skador och sjukdomar hos hund, katt 
och smådjur.

• Du lär dig att på egen hand göra en kliniks 
undersökning för att kunna bedöma djurets 
hälsotillstånd.

•  I vår egen veterinärklinik kommer du att få 
prova på att arbeta praktiskt med djursjuk-
vård. Tillsammans med vår veterinär och 
djursjukskötare får du vara med vid enklare 
operationer och behandlingar.

• Under utbildningen åker vi på studiebesök för 
att få en inblick i yrket.

• Du får också grundläggande kunskaper om 
djurs beteende och hur de fungerar. Att kun-
na läsa av och hantera djur och arbeta med 
att berika deras miljö är en viktig del i ditt 
kommande yrke.

Ditt andra år 

• Fokuserar vi på mer fördjupade kunskaper 
både praktiskt och teoretiskt.

• Du får lära dig att vårda skadade och sjuka 
djur samt utveckla din förmåga att förbereda 
för undersökningar, olika behandlingar och 
operationssjukvård.

• I veterinärkliniken får du vara delaktig på 
ett sätt som gör att det känns som att vara i 
arbetslivet på riktigt.

• Du kommer även få lära dig receptionsarbe-
te där du tar emot våra patienter och deras 
ägare.

• Under andra året har du 5 veckors arbets-
platsförlagt lärande (APL) där du får prova på 
yrket som djurvårdare på en veterinärklinik 
eller ett djursjukhus                                           

Ditt tredje år 

• Kommer att innehålla 13 veckors APL.
• Nu får du i verkligheten omsätta det du lärt 

dig och dessutom få en unik möjlighet att 
utvecklas vidare i din yrkesroll som djurvår-
dare.

• Du läser också kursen djur specialisering som 
ger dig ytterligare kompetens inom yrket 

• I utbildningen ingår även en grundkurs i lä-
kemedelshantering (D9) som ger dig möjlig-
het att bli behörig som djurvårdare på nivå 2.

Djursjukvård för hund, katt och smådjur
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Naturbruksprogrammet

HUND

Programplan Hund 2500 
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5    100 p
Svenska 1                        100 p
Matematik 1            100 p
Idrott och hälsa 1                       100 p
Naturkunskap 1a1   50 p
Religionskunskap 1   50 p
Samhällskunskap 1a1   50 p
Historia 1a1   50 p

Gymnasiearbete                     100 p

Individuella val                    200 p 
Inom det individuella valet, som du läser under åk. 2-3 väljer du själv
kurser efter vårt utbud. Du kan här t. ex välja att läsa in den grundläggande
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).

Programgemensamma ämnen  400 p
Biologi 1    100 p
Entreprenörskap                  100 p
Naturbruk                   200 p

Inriktningsgemensamma ämnen 500 p
Djurens biologi   100 p
Djurhållning             100 p
Djuren i naturbruket                  100 p 
Sällskapsdjur 1                  100 p
Djurens hälso- och sjukvård 1  100 p

Programfördjupning              700 p
Hundkunskap 1   100 p
Hundkunskap 2   100 p
Hundkunskap 3   100 p
Träning av hund   100 p
Djur - specialisering (friskvård/massage)     100 p
Djur - specialisering (hundpensionat/dagis)     100 p
Svenska 2/Aktivitetsledarskap  100 p

Under dina tre studieår kommer du bland annat 
lära dig om 

• hundens beteende 
• hundens olika användningsområden
• hundar som resurs 
• fostran och träning av hundar 
• skötsel av hundar och anläggningen
• anatomi och vanliga sjukdomar 
• näringslära 
• avel och uppfödning 
• trim och klipp 
• friskvård och massage 
• kundbemötande

Under din tid hos oss kommer du få stifta bekant-
skap med några av branschens aktörer som t ex 
försvarsmakten, polisen, hunduppfödare, egen-
företagare, mm. Vi gör studiebesök och bjuder in 
gästföreläsare.

Utbildningen passar dig som vill jobba med hund 
eller ha det som hobby, önskar plugga vidare eller 
vill förgylla din gymnasietid med hund på schemat.

Efterfrågan på hunddagis, hundpensionat och 
hundfrisörer växer explosionsartat i Sverige. Nya 
användningsområden för tjänstehundar uppstår 
hela tiden t ex inom vård, skola och specialsök. 
Hundägare blir också allt mer benägna att satsa 
på sina hundar t ex vad det gäller förebyggande 
hälsovård som massage, träning och problemut-
redning.
 
De teoretiska lektionerna varvas med praktiska 
och du har totalt 15 veckor APL inom hund-
branschen. 

När du är klar med din utbildning hos oss är du 
redo att gå ut i arbetslivet och söka många spän-
nande jobb inom hundbranschen. Kanske entre-
prenören i dig längtar efter att starta eget företag 
som t.ex. instruktör, hundmassör, hundfrisör, 
hunddagis/hundpensionat, med mera.

Möjligheterna efter vår utbildning är många
– låt dina drömmer bli verklighet hos oss!

Hundar är en framtidsbransch som växer
- inte bara en hobby!
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Bygg- och anläggningsprogrammet

MASKINFÖRARE

Programplan Maskinförare 2500 
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5    100 p
Svenska 1                        100 p
Matematik 1            100 p
Idrott och hälsa 1                       100 p
Naturkunskap 1a1   50 p
Religionskunskap 1   50 p
Samhällskunskap 1a1   50 p
Historia 1a1   50 p

Gymnasiearbete                     100 p

Individuella val                    200 p 
Inom det individuella valet, som du läser under åk. 2-3 väljer du själv
kurser efter vårt utbud. Du kan här t. ex välja att läsa in den grundläggande
högskolebehörigheten (Svenska 2-3, Engelska 6).

Programgemensamma ämnen  400 p
Bygg- och anläggning 1   200 p
Bygg- och anläggning 2  200 p

Inriktningsgemensamma ämnen 900 p
Anläggningsförare 1   200 p
Anläggningsförare 2   200 p
Anläggningsförare 3   200 p
Anläggningsförare 4   200 p
Anläggningsförare-process  100 p

Programfördjupning              300 p
Anläggning-ledningsbyggnad  200 p
Anläggning-vägbyggnad/Svenska 2 100 p

Då är Ingelstadgymnasiets utbildning på Bygg- 
och anläggningsprogrammet med inriktning – 
anläggningsfordon något för dig!

Du får lära dig att jobba i projektform med ar-
betsuppgifter som t ex:

• Köra och underhålla grävmaskiner och 
hjullastare.

• Bygga vägar och husgrunder.
• Gräva och lägga ledningar.
• Lasta och lossa olika typer av gods och 

material.
• Läsa och tolka ritningar och 

arbetsbeskrivningar.
• Arbeta med laserteknik och GPS för 

höjdmätning och positionering.

 

Utbildningen innehåller 27 veckors arbetsplats-
förlagt lärande (APL) inom anläggning och 
anläggningsfordon.

Ingelstadgymnasiet har ett samarbete med  
ME-skolan (Branschorganisationen Maskinen-
treprenörernas egen skolverksamhet).

ME-skolan har en naturlig närhet till branschen 
vilket gör att det finns ett väl utbyggt kontaktnät 
med APL-företag samt tillgång till en högklassig 
maskinpark och yrkesorienterad personal.

Det finns ett stort behov av maskinförare inom 
anläggningsbranschen, vilket gör att du har stora 
möjligheter att komma ut i arbete direkt när du 
slutar skolan.

Brinner du för att köra maskiner
- och vill komma igång att jobba direkt efter gymnasiet?

Ingelstadgymnasiet i samarbete med
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Naturbruksprogrammet

Naturvetenskaplig profil
Ridsport - Djursjukvård - Lantbruk

Är du nyfiken på livets villkor, sammanhangen i 
naturen och vill utveckla ditt matematiska sinne? 

Välj då en av våra naturvetenskapliga profiler!

Genom det valet får du förutsättningar för 
framtida studier på högskola samtidigt som du får 
en yrkesexamen med möjlighet till arbete direkt 
efter gymnasiet.

Teori och praktik varvas i undervisningen och 
under den 15 veckor långa arbetsplatsförlagda 
utbildningen (APL) får du inblick i intressanta 
yrken inom ditt arbetsområde.

Naturbruksprogrammet med naturvetenskaplig 
profil ger behörighet till högskolan. Detta innebär 
en hög studietakt med mycket teori. Dessutom 
läser du kurser inom inriktningen djur med 
profilering mot djursjukvård eller ridsport. 

I åk 2 börjar man bygga på de grundläggande 
kurserna från åk 1. Extra mycket tyngd läggs 
på matematik, fysik och kemi samtidigt som du 
får bryta av dina studier med den första APL-

perioden och komma ut i arbetslivet. Vid den 
tiden av dina studier har du kommit in väl i 
gemenskapen med dina studiekamrater och på 
internatet. Skolan har för många blivit ett andra 
hem och en andra familj.

Under ditt sista år på Ingelstadgymnasiets 
naturvetenskapliga profil genomförs de högre 
kurserna inom naturvetenskapen men du gör även 
10 veckors APL. En femveckorsperiod på hösten 
och en på våren.

I åk 3 är det dags att göra gymnasiearbetet 
samt avlägga en yrkesexamen inom den valda 
inriktningen. Detta ger dig möjlighet att börja 
arbeta direkt inom ditt intresseområde eller söka 
vidare till högskolan för vidare studier utan att 
vara orolig för att inte uppfylla behörighetskraven. 
Framtiden för en student med examen på 
naturbruksprogrammet med naturvetenskaplig 
profil ser ljus ut och öppnar för vidarestudier inom 
alla yrkesområden och för dig som önskar en paus 
efter gymnasiet ger din yrkesexamen dig möjlighet 
att söka jobb direkt efter studenten.

Naturvetenskaplig profil
Yrkesexamen och högskolebehörighet - hos oss får du båda!
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DJURSJUKVÅRD-NV

Programfördjupning             1150 p

Djurens hälso- och sjukvård 2 200 p
Hundkunskap  100 p
Fysik 1b1              100 p 
Kemi 1   100 p
Matematik 2a                 100 p
Matematik 3c  100 p
Fysik 1b2         50 p
Fysik 2   100 p
Kemi 2                 100 p
Matematik 4  100 p
Engelska 6   100 p

LANTBRUK

LANTBRUK-NV

Programfördjupning             950 p

Lantbruksdjur 2  100 p
Fysik 1b1               100 p 
Kemi 1   100 p
Matematik 2a                 100 p
Matematik 3c  100 p
Fysik 1b2   50 p
Fysik 2                  100 p
Kemi 2                 100 p
Matematik 4  100 p
Engelska 6   100 p

Nyhet!

HÄST OCH RIDSPORT-NV

Programfördjupning             950 p

Ridning 1   100 p
Fysik 1b1        100 p 
Kemi 1                  100 p
Matematik 2a                 100 p
Matematik 3c  100 p
Fysik 1b2         50 p
Fysik 2                  100 p
Kemi 2                 100 p
Matematik 4      100 p
Engelska 6   100 p

Inriktningsgemensamma ämnen 500 p

Djurens biologi       100 p
Djurhållning       100 p
Djuren i naturbruket       100 p 
Sällskapsdjur 1                      100 p
Djurens hälso- och sjukvård 1      100 p

Inriktningsgemensamma ämnen 700 p

Djurens biologi  100 p
Djurhållning  100 p
Fordon och redskap  100 p 
Hästkunskap 1                 100 p
Hästkunskap 2  100 p
Ridning och körning  200 p

Programplan Naturvetenskaplig profil 2950 p
Gymnasiegemensamma ämnen  600 p
Engelska 5     100 p
Svenska 1                         100 p
Matematik 1a             100 p
Idrott och hälsa 1                        100 p
Naturkunskap 1a1    50 p
Religionskunskap 1    50 p
Samhällskunskap 1a1    50 p
Historia 1a1    50 p

Gymnasiearbete                      100 p

Individuella val                     200 p 
Inom det individuella valet läser du svenska 2-3.

Programgemensamma ämnen   400 p
Biologi 1     100 p
Entreprenörskap                   100 p
Naturbruk                    200 p

Inriktningsgemensamma ämnen 700 p

Fordon och redskap       100 p 
Marken och växternas biologi               100 p
Djuren i naturbruket       100 p
Lantbruksdjur 1                     100 p
Lantbruksmaskiner 1       100 p
Byggnadsunderhåll       100 p
Växtodling 1       100 p



Behörighet
För att vara behörig att söka till Ingelstadgymnasiet krävs att du har godkänt betyg i: 
Svenska (alt. svenska som andraspråk), engelska och matematik plus godkänt betyg i ytterligare 
5 ämnen från grundskolan, dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst. Det vill säga du måste vara 
godkänd i 8 ämnen totalt.

Högskolebehörighet
På ett yrkesprogram finns alltid en möjlighet att få en högskoleförberedande behörighet genom 
att läsa specifika kurser. För att få högskoleförberedande behörighet krävs förutom yrkesexamen 
godkända betyg i kurserna engelska 6, svenska 2, svenska 3 (alternativt svenska som andraspråk 
2 och 3). Vill du ha många dörrar öppna den dagen du tar studenten? Då har du även möjlighet 
att välja matematik 2a, samhällskunskap 1a2 och historia 1a2 som utökad kurs vilket ökar dina 
valmöjligheter.

Körkort
Många jobb kräver idag körkort. Vi vill att våra elever ska bli anställningsbara därför finns det på 
Ingelstadgymnasiet möjlighet att ansöka om körkortsstipendium. Om du i slutet av årskurs två är i 
fas med din studieplanering, har god närvaro och inte brutit mot skolans eller internatets ordnings-
regler beviljas du ett körkortsstipendium. 

OBS! Det går inte att fritt välja var du vill nyttja stipendiet utan vi har avtal med en lokal körskola.

Internat och fritid
På vårt internatboende har vi både dubbelrum och enkelrum. Det 
är ett trivsamt boende med bra möjligheter till att både studera 
och ha kul. Självklart så har vi WIFI så du kan både studera och 
se vad som händer i världen. 
Om du bor långt ifrån skolan och inte kan ta dig hem varje helg 
så finns det möjligheter att vara kvar på skolan. 
Vi har fritidspersonal på kvällarna och på nätterna, detta innebär 
att vi alltid har vuxen personal på skolan (förutom på helgerna). 
Detta gör vi för att både öka din trygghet och ha möjlighet att ge 
dig en omväxlande fritid. 
Vi har idrottshall, gym, TV-spelrum, mekarverkstad mm. Ibland 
åker vi iväg på aktiviteter utanför skolan.

Skolrestaurang
Vi har en fantastisk god mat på skolan som vi gör av svenska råvaror, både smakrik och närings-
riktig. När du bor på skolan så ingår förutom lunchen, frukost, förmiddagsfika, eftermiddagsfrukt, 
middag och kvällsmackor. 

Övrigt
Ingelstadgymnasiet ligger i Småland, 2 mil söder om Växjö och här går ca 240 elever. Att det är en 
relativt liten skola gör att stämningen blir trivsam och personalen har tid för varje elev. Vi tycker 
det är viktigt att du skall bli sedd för den du är. Ordning och reda är en förutsättning för god stu-
diemiljö exempelvis är lektioner och matsal mobilfria.Vårt mål är att dina tre år hos oss ger dig det 
du behöver för att nå dina mål i livet. Vi förbereder dig för framtiden vare sig du vill plugga vidare 
eller börja jobba direkt efter studenten.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
APL är en viktig del av utbildningen på Ingelstadgymnasiet. Du kommer att vara ute på APL under 
minst 15 veckor av din utbildningstid. På dina APL-plaster får du uppleva ”verkligheten” och nyttan 
av det du lärt dig på skolan. APL-perioderna är utmärkta tillfällen för att knyta kontakter och skaffa 
referenser inför din tid efter gymnasiet. Många av våra elever har fått jobb på någon av sina 
APL-platser efter studenten.

Yrkesexamen
Alla våra program leder till en yrkesexamen. Med en yrkesexamen har du stora chanser att få jobb 
direkt efter gymnasiet. Du och kanske framförallt dina vårdnadshavare behöver inte vara oroliga 
för att du ”bara” får en yrkesexamen. 

Skulle du efter din examen komma på att du vill läsa vidare på högskolan går det att läsa in behö-
righet på vuxenutbildningen (Komvux). 

Generellt är det lättare att få jobb direkt efter gymnasiet med en yrkesexamen jämfört med en 
högskoleförberedande examen.
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Sommarläger
Du som går i 7:an eller 8:an missa inte vårt populära sommarläger. Information om lägret hittar du 
på vår hemsida.

Göteborg

Stockholm

Malmö

Växjö





Om du, som så många andra, har svårt att bestämma dig vilken skola och utbildning 
du ska välja så är våra PROVA-PÅ-DAGAR ett utmärkt sätt att hjälpa dig i ditt beslut.

Här får du vara med bland alla djuren, rida våra fina hästar eller köra olika maskiner 
för att riktigt prova på den utbildning du är intresserad av. Går du i årskurs 8 eller 9 
är du också välkommen att sova över på vårt trevliga internat.

Boka tid hos vår SYV Johan Gylling på tel. 0733-47 78 09 eller
via epost: johan.gylling@ingelstad.nu

Välkommen till oss!

Läs mer på
www.ingelstad.nu 

Hitta oss på


