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Skogsmaskinförare och Skogsvårdsspecialist

Högkvalitativ skogsutbildning

Utbildningen Skog har en tradition mer än 50 år
tillbaka, vilket gör att vi har följt den tekniska
utvecklingen genom åren och hållit oss i
framkant. Detta borgar för en högkvalitativ
utbildning.

Skolan har också ett väldigt bra och nära
samarbete med entreprenörer och bolag i
skogsbranschen. De erbjuder praktikplats eller
deltar i undervisningen.

Nyheter med utbildningen

Yrkesutgången har blivit tydligare vilket innebär
att det blir lättare att veta vad du kan jobba med i
framtiden. Nu finns det två nya utgångar som
Skogsmaskinförare och Skogsvårdsspecialist.

Vi har också ökat maskintiden i undervisningen
vilket rustar dig ännu bättre inför kommande
jobb.



APL - Arbetsplatsförlagt lärande

I de skogliga kurserna varieras teori med praktik. Vi
strävar efter att ha halv- och heldagar i skogsämnen.
Det gör att man hinner lite mer vid varje pass och kan
slutföra och redovisa övningar. Detta ger en bättre
helhetsbild och förberedelse för det framtida jobbet.

Vi anpassar på bästa sätt utbildningen så den ska
likna arbetssättet ute i maskinlagen eller
skogsvårdsteamen.

Vi jobbar i små grupper för att få så mycket
individuell maskintid som möjligt. Detta innebär att
du är bra rustad när du kommer ut på praktik hos en
skogsentreprenör.

Även i övriga övningsmoment kommer
gruppstorleken anpassas så att varje elev kommer nå
långt i sin utbildning.

Under dina tre studieår kommer du ha 20 veckor
praktik (APL) utöver ordinarie undervisning.
Denna praktik innebär att man läser skogsämnen
hela veckor. Flertalet av dessa veckor görs ute hos
skogsentreprenörer. Några praktikveckor genomförs
av skolan.

Mest handlar praktikperioderna om maskinkörning
och avverkningsarbete.

Undervisningen

Följ oss på facebook!



Certifierad skola

Utrustning
För att kunna jobba på ett ergonomiskt, effektivt och säkert sätt krävs bra arbetskläder och utrustning. Skolan  
kommer att utrusta dig med proffskläder, både i avverkningsarbete och maskinkörning som uppfyller dessa kriterier.

Surfplatta
Skogsjobben idag är högteknologiska. Särskilt om du är maskinförare, men även för skogsvårdare krävs god  
datorvana. Du kommer att bli utrustad med en surfplatta med windows system som du använder i undervisningen i
lektionsal och ute i fält. I surfplattan kommer det att finnas traditionella program samt skogliga program.

Certifikat
För att kunna bli anställningsbar behöver man utöver en bra utbildning även ha ett antal certifikat. Under  
utbildningstiden blir du erbjuden att examinera för dessa certifikat:

• Motorsågkörkort AB + S

• Röjsågkörkort Ra + Rb

• Grönt kort

• ADR - intyg

• HLR - Första hjälpen

Skogsmaskinförare
• Motorsågkörkort ABC

• Röjsågkörkort Ra + Rb

• Grönt kort

• ADR - intyg

• HLR - Första hjälpen

Skogsvårdsspecialist

• Teoripaket

• Risk 1 och risk 2

• 10 körlektioner

Alla elever på nationellt program har möjlighet att söka ett
körkortstipendium. I detta stipendium ingår:

Programråd
Skolan har ett aktivt programråd som deltar i förändringsarbetet med utbildningen samt praktikfrågor. Här finns
representanter från regionens aktörer inom skogsbranschen.

Certifierad skola
Skolan är certifierad enligt PEFC Entreprenörsstandard. Detta blir ett bra verktyg i undervisningen, då skolan jobbar
och verkar som ett arbetslag i skogsbruket. Dessa frågor blir ett naturligt inslag i undervisningen.

Svensk PEFC Entreprenörsstandard definierar de krav som ska vara uppfyllda för att certifikat eller bevis om 
gruppcertifiering för entreprenörer ska kunna utfärdas.



Vad händer sedan?

Framtiden

- Skördarförare 
- Skotarförare 
- Markberedningsförare 
- Flishuggförare

Vilka typer av jobb kan du få 
efter utbildningen?

I en yrkesexamen från gymnasieskolan ingår
ett godkänt gymnasiearbete, vilket anges med
betyget E i examensbeviset. Gymnasiearbetet
ska inriktas mot en vald yrkesutgång inom
examensmålen för yrkesprogrammet.

Yrkesexamen

Skogsmaskinförare

- Skogsvårdare 
- Motormanuell avverkning 
- Arbetsledare 
- Virkesmätare 
- Planerare

Skogsvårdsspecialist

Oavsett vilken utgång man väljer kan man läsa 
in högskolebehörigheten under studietiden.

Du kan exempelvis bli anställd som maskinförare hos
en etablerad entreprenör. Här finns det idag gott om
jobb. Tänker du istället att du vill starta ett eget företag,
delta i arbetet på den egna gården eller läsa vidare på
skoglig högskola är du naturligtvis förberedd även för
detta.

Du som väljer inriktningen skog har för närvarande en
mycket god arbetsmarknad. Skogsnäringen erbjuder
idag högkvalificerade arbeten som kräver god kunskap
om avancerad maskinteknik, skogsskötsel, miljöfrågor,
geografiska informationssystem (GIS) och ekonomi.

Du kanske kommer att ingå i ett självstyrande arbetslag
och arbeta åt något större företag eller bli entreprenör
med egna maskiner. Glöm heller inte bort att det även
behövs kunnigt folk till att anlägga och sköta framtidens
skogar, liksom för virkesmätning, klassificering och 
uppskattning. Idag är även energi från skogen en viktig 
fråga.

Efter utbildningen får du en bra grund att stå på för
fortsatt arbete inom skogsnäringen.

Möjligheten att studera vidare finns givetvis, oftast är
det Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg som hägrar.
Skogsbruket som näring är en av de viktigaste i Sverige
och är en bransch med mycket goda arbetsmöjligheter
direkt efter gymnasiet.



Vill du ha en bred yrkesutbildning så välj  
naturbruksprogrammet på Naturbruksgymnasiet 
Kalmar.

Du kan också välja en mer studieförberedande väg 
och läsa den grundläggande högskolebehörigheten 
svenska 2 och 3 samt engelska 6. Du erbjuds också 
att läsa matematik 2a som ger dig ytterligare

möjligheter till vidare studier som t. ex.  
Skogsmästarprogrammet. 

Oavsett vad du väljer får du en blandning av både 
praktiska och teoretiska kunskaper inom 
naturbruk. Utbildningen ger dig också en god insikt 
i företagande och entreprenörskap. Genom 
praktiken (APL) 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.

Välj din väg

Yrkesexamen och högskolebehörighet - hos oss kan du få båda!

Läs in högskolebehörigheten och vidareutbilda dig till 
skogsmästare. Läs mer på www.slu.se
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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 Skog     300 p
Motor- och röjmotorsåg 1                 100 p 
Markens och växternas biologi         100 p
Biologi 1                   100 p

Programfördjupning              900 p
Utgång - Skogsmaskinförare
Terrängtransport         100 p
Virkestransport med skotare  100 p
Skogsmaskiner specialisering  200 p
Avverkningsmaskiner   100 p
Skogsskötsel 1   100 p
Skogsskötsel 2                 100 p
Virkeslära    100 p
Serviceteknik 1 alt. Svenska 2  100 p

Utgång - Skogsvårdsspecialist
Skogsskötsel 1   100 p
Skogsskötsel 2   100 p
Skogsskötsel specialisering -
Lövskog  och Ädellövskog  100 p
Skogsskötsel specialisering -
Skogsbruksplan och Åtgärdsplanering 100 p
Virkeslära    100 p
Terrängtransport   100 p
Motor- och röjmotorsåg 2  100 p
Aktivitetsledarskap alt. Svenska  100 p
Virkestransport med skotare  100 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 3, Engelska 6).

Programplan Skog 2500 p 

Här byter du ut kursen Serviceteknik mot 
Svenska 2.

Utgång Skogsmaskinförare

Här byter du ut kursen Aktivitetsledarskap 
mot Svenska 2. På så vis får högskolebehörig-
heten plats i det ordinarie kursutbudet.

Matematik 2 läser du som utökad valbar kurs 
och du får då totalt 2600 p.

Utgång Skogsvårdsspecialist



Kontakt

Hitta oss på

Vill du veta mer?
På www.nbgkalmar.se hittar du mer information om Skog 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

Mikael Gustafsson, inriktningsansvarig skog
Tel 0709-072 923

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!




