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NATURBRUK (NB)

En unik möjlighet för dig som har ett stort djurintresse. Det speciella 

med programmet är att en tredjedel av utbildningen sker i djurparken 

tillsammans med de exotiska djuren. Tillsammans med lärare och 

djurparkens personal lär du dig djurens beteende och behov. Efter 

utbildningen vet du hur man sköter en djurpark och mycket mer.

Du blir djurvårdare med möjligheter att arbeta inom många olika 

verksamheter som till exempel djuraffärer eller veterinärkliniker. Detta 

kan du läsa mer om på vår hemsida.

Programmet är riksrekryterande, vilket innebär att du kan söka 
programmet oavsett var du bor i Sverige.

Ett yrkesprogram där du både får 
yrkeskompetens och har möjlighet  
att skaffa dig grundläggande  
behörighet för högskolestudier.

Plugga med lemurer och andra exotiska djur. 
Totalt får du ett helt år i djurparken.  
#ystadgymnasium #ystad #djur #fullpotential

Beroende på vilken inriktning och 
vilka fördjupningskurser du väljer 
formar du din utbildning själv. Kontakta 
studievägledare om du vill veta hur du 
får mer av det som intresserar dig mest.

Dina val

Jennie Lang 
Studie- och yrkesvägledare

0704-34 05 52

jennie.lang@ystad.se





KURSER INOM PROGRAMMET
Inriktning - Djur 

Djuren i naturbruket 100

Djurens biologi 100

Djurhållning 100

Programfördjupning - Obligatoriska 

Bevarandebiologi 100

Djurparksdjur 200

Djurvård inom djurens hälso, sjukvård 1 100

Sällskapsdjur 200

Programfördjupning djurvårdare,  
djurpark - Valbara 

Guidning i naturbruksmiljöer 100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100

Matematik 2a 100

Hundkunskap 100

Djur - specialisering  100

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionkunskap 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen

Biologi 1 100

Entreprenörskap 100

Naturbruk 200

Riks- 

rekryterande

Öppet hus
på Ystad djurpark

Söndagen den  
2 februari 2020 
start kl. 11.00


