


Vill du veta mer?
Om du går in på vår hemsida www.nbgkalmar.se hittar du mer information om Lantbruk samt hela 
skolans utbud. 

Har du eller dina
föräldrar frågor?
Skicka e-post till info@nbgkalmar.se
Det går även att ringa:

Tova Johansson, rektor
Tel 0766-415 801

Mona Hallström, SYV
Tel 0766-415 827

Besök oss
Om du vill boka prova-på-dagar eller en annan tid för att titta på skolan, kontakta:

Mona Hallström
Tel 0766-415 827

Välkommen!

Kontakt

Hitta oss på



Lantbruk
Naturbruksprogrammet - Lantbruk

Läs mer på
www.nbgkalmar.se



Välj din väg

Yrkesexamen och högskolebehörighet - hos oss kan du få båda!

1. Läs den grundläggande högskolebehörigheten som
individuellt val*:  Svenska 3 och Engelska 6, 100 poäng per 
kurs.

Välj ett kurspaket för den särskilda högskolebehörig-
heten: Naturvetenskaplig profil (utökade kurser 450p)

Ett annat alternativ är att du efter gymnasiet läser ett natur-
vetenskapligt basår på universitetet eller läser in de naturve-
tenskapliga kurserna på Komvux för att bli behörig att söka 
t.ex. Lantmästarutbildningen på SLU.

2.

Utbildningen ger även behörighet till Yrkeshögskolan
Läs mer på www.yrkeshogskolan.se

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

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

Inriktning Lantbruk     300 p
Markens och växternas biologi                 100 p 
Djuren i naturbruket                  100 p
Fordon och redskap                  100 p

Programfördjupning              900 p
Växtodling 1         100 p
Växtodling 2    100 p
Lantbruksmaskiner 1   100 p
Lantbruksmaskiner 2/svenska 2  100 p
Byggnadsunderhåll                 100 p
Serviceteknik 1   100 p
Lastmaskiner och truckar                100 p

Profil Lantbruk
Lantbruksdjur 1         100 p 
Lantbruksdjur 2   100 p

Profil Entreprenad
Grävmaskin   200 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 högskolebehörig-
heten (Svenska 2-3, Engelska 6).

Programplan Lantbruk 2500 p 

Väljer du naturbruksprogrammet på Naturbruks-
gymnasiet Kalmar så får du en bred yrkesutbild-
ning. 

Du kan också inrikta dig mot en mer studieförbere-
dande väg och då välja att läsa den grundläggande 
högskolebehörigheten svenska 2 och 3 samt engel-
ska 6. Du erbjuds också att läsa matematik 2a som 
ger dig ytterligare möjligheter till vidare studier. 

Oavsett vad du väljer får du en blandning av både 
praktiska och teoretiska kunskaper inom natur-

bruk. Utbildningen ger dig också en god insikt i 
företagande och entreprenörskap. Genom den APL 
du gör hos oss får du stora framtida möjligheter. 

Skolan har många praktikplatser bland företagen i 
branschen och det är kanske på något av dessa du 
får ditt första jobb.

Vårt breda kontaktnät i näringen ger dig 
goda möjligheter att skapa kontakter som 
kan leda till en anställning direkt efter 
examen.

Möjlighet till anställning direkt
efter examen



Årskurs 1

Ditt första år på lantbruksutbildningen

Under ditt första år på lantbruksutbildningen på 
Naturbruksgymnasiet Kalmar lär du dig att köra 
traktor med olika redskap och tar ditt traktorkort. 

Detta jobbar du med i kursen Naturbruk som du 
börjar med direkt när du börjar på höstterminen. I 
kursen naturbruk lär du dig köra traktor med olika 
typer av redskap och lastmaskin både på körplan 
med skolans instruktör och du har även möjlighet att 
träna i en traktor/lastmaskinsimulator.

Första året på Naturbruksgymnasiet Kalmar inom 
lantbruk/entreprenad lägger du en grund för att 
kunna gå ut och jobba under dina praktik/APL-
perioder hos våra APL-värdar. Du kommer att vara 
sammanlagt 30 veckor ute på APL (arbetsplatsförlagt 
lärande) under din lantbruksutbildning år 2 och 3. 
När du under höstterminen har kommit så långt 
i din traktorkörning att du kan hantera traktor 
med redskap efter, börjar  du köra hos skolans 
samarbetspartner i höstbruket med plöjning och 
annan jordbearbetning.

Året innehåller bl.a traktorkort, maskinkörning, grödor, djurraser

Samtidigt som detta läser du kursen djuren i 
naturbruket där du får möjlighet att prova på att 
jobba med korna hos vår samarbetspartner och 
grisar, kor och kyckling hos våra SPL-gårdar utanför 
skolan. 

På vårterminen är du ute och jobbar i vårbruket hos 
vår samarbetspartner och är även med i vallskörden. 
Under vallskörden har vi tillsammans med våra 
systerskolor valldagar där vi lär oss mer om den 
viktigaste grödan i vårt område.

Under ditt första år på skolan läser också kurserna 
svenska 1, engelska 5 och matematik 1a  detta för att 
du skall kunna fortsätta läsa in din grundläggande 
högskolebehörighet under dina tre år på skolan. 

Första året på Naturbruksgymnasiet Kalmar läser 
du Lantbruk- lantbruk och Lantbruk – entreprenad 
tillsammans i alla ämnen och har samma SPL.



Årskurs 2

Andra året på lantbruksutbildningen startar med att 
du får  lära dig köra tröska och vara med i höstbruket 
på vår samarbetspartners gård eller på APL-företag.

Skolan har ett antal kvalitetssäkrade APL-gårdar 
som vi skrivit kontrakt med. Du gör en höstpraktik 
en husdjurspraktik och vårbruk-vallskördepraktik på  
sammanlagt 16 veckor. 

Detta varvar du med utbildning på skolan där du 
läser Lastmaskin och truckar och tar ditt lastmaskin-
scertifikat och arbete på väg, Växtodling där du lär 
dig om de olika grödorna, gödsling och Lantbruksma-
skiner där du lär dig mer om de olika maskiner som 

finns i lantbruket. Läser du Lantbruk-lantbruk börjar 
du också läsa om lantbruksdjuren och har du valt 
lantbruk-entreprenad får du börja att köra grävma-
skin. På schemat under årskurs två läser du kurser 
såsom samhällskunskap och naturkunskap. Väljer 
du att läsa högskolebehörighet så har du svenska 2, 
engelska 6 och eventuellt också matematik 2 a på 
schemat.

Under andra året på din utbildning startar du också 
upp ditt UF-företag som är en bra inkörsport till ditt 
arbetsliv.

Ditt andra år som lantbrukselev

I åk 2 fokuserar du bl.a på lantbruksdjur, tröska, svets, lastmaskinscertifikat

Glöm inte att följa oss på vår facebooksida för att ta del av bilder och andra händelser.



Årskurs 3

Årskurs 3 - nu finslipar du dina kunskaper

Under ditt tredje år ska du förberedas för ditt yrkes-
verksamma liv. Det börjar direkt med 8 veckors APL 
under höstbruket, denna period är utmärkt för dig att 
vidga dina vyer och söka dig till APL-platser längre 
ifrån skolan eller ditt hem.

När du kommer tillbaka från din APL börjar kurserna 
Byggnadsunderhåll, serviceteknik där du jobbar med 
reparation av maskiner och redskap, Växtodling där 
du fördjupar dig inom skötsel av grödor och växtod-
lingsplaner. På schemat läser du kurser som religion 
och historia och du som valt grundläggande högskole-
behörighet läser svenska 3. 

Du som valt lantbruk – lantbruk fördjupar dig inom 
skötsel av lantbruksdjur och du som valt lantbruk – 
entreprenad arbetar vidare med grävmaskinskursen. 
Inom ditt individuella val kan du läsa Företagsekono-
mi eller fördjupa dig inom något av dina ämnen som 

I åk 3 t.ex. grävmaskinscertifikat, UF-företag, APL, gymnasieexamen

du läst under årskurs 1 och 2. Till hjälp i din utbildning 
har du skolans lärare vilka de flesta har lärarlegitima-
tion och även rådgivare från Hushållningssällskapet 
och från andra företag inom lantbruksnäringen. 

För att avsluta din utbildning här på Naturbruksgym-
nasiet Kalmar har du en sista APL under vårterminen 
och i samband med denna gör du ditt gymnasiearbete 
som visar att du är färdig för ditt fortsatta yrkesliv.

Det finns ett stort behov av välutbildad arbetskraft i 
näringen. Och därmed goda möjligheter för dig att få 
jobb direkt efter examen som t.ex. djurskötare eller 
maskinförare. Vårt breda kontaktnät i näringen ger 
dig goda möjligheter att skapa kontakter som kan leda 
till en anställning direkt efter yrkesexamen.

APL

”Vi är två tjejer som går andra året på Naturbruksgymnasiet Kalmar, med inriktning Lantbruk. Vi var med i 
den första årskullen att börja med den nya lantbruksutbildningen, där det ingår 30 veckors APL (praktik) under 
tre år. Första året hade vi bara praktik i skolans lantbruk, där vi fick lära oss grunderna och där instruktörer 
förberedde oss för APL-perioden. 

När vi skulle hitta gårdar, fick man först och främst själv kolla runt efter gårdar man ville vara på ex. hemom-
kring. Men om man inte hittade någonstans att vara, så kunde skolan hjälpa en att hitta en gård nära sig eller 
runt skolan. Skolan har APL kontrakt med ett antal gårdar som är beredda att ta emot praktikanter. 

Vi tycker att det är nyttigt att få vara ute på mycket praktik, då man får se hur den verkliga vardagen ser ut på 
olika gårdar. Man får lära sig att hålla tider, ta eget ansvar och samarbeta med de som jobbar där, vilket är 
viktigt när man ska ut i arbetslivet.” 
- Alva Kask och Emilia Ekström, L14.

Emilia Ekström och Alva Kask, L14.



”Jag sökte till Naturbruksgymnasiet Kalmar för att 
jag ville skaffa mig en utbildning som gav mig en god 
grund i såväl djurhållning, växtodling och i teknik. 
Lantbruk har alltid varit ett stort intresse och valet av 
naturbruksgymnasium blev inte särskilt svårt då jag 
tidigare hade fått möjlighet att praktisera på skolan 
och då fastnade jag både för den trivsamma miljön, 
den lilla skolan där varje elev syns och närheten till 
staden. 

För mig var det viktigt att mina tre år på skolan inte 
bara skulle ge mig goda kunskaper kring mjölkpro-
duktion eller vallodling, utan också grundläggande 
högskolebehörighet. 

Nu när jag har jobbat i lantbruksbranschen i över tre 
års tid och samlat på mig kunskaper och erfarenhet 
känns det snart som att det är dags att läsa vidare och 
då kanske lantmästarutbildningen på Alnarp. Redan 
när jag började gymnasiet visste jag att jag skulle vilja 
bli lantmästare och utvecklas tillsammans med nä-
ringen. Jag brinner för jordbrukets utveckling och jag 
vill gärna vara med och driva på den gröna näringen 
i framtiden.

En stabil naturbruksutbildning som ger oss unga lant-
bruksintresserade verktygen till att få anställningar, 
starta eget eller läsa vidare är grunden för en hållbar 
tillväxt på landsbygden, det gav utbildningen på Na-
turbruksgymnasiet Kalmar mig!”

- Patrik Davidsson, J09.

Ljus framtid

Framtiden Yrkesexamen, högskolebehörighet

börja jobba inom yrken som t.ex.

- Maskinförare inom lantbruk/entreprenad
- Djurskötare inom lantbruk
- Starta eget företag m.m.

Efter din utbildning kan du

läsa vidare till t.ex.

- Gårdsmästare 
- Lantmästare
- Agronom

I en yrkesexamen från gymnasieskolan ingår ett godkänt 
gymnasiearbete, vilket anges med betyget E i examens-
beviset. Gymnasiearbetet ska inriktas mot en vald yrkes-
utgång inom examensmålen för yrkesprogrammet.

Yrkesexamen

Patrik Davidsson, J09.


