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EN UTBILDNING MED
FRAMTIDSUTSIKTER
Vatten till makakerna på morgonen, hö till kamelerna
strax innan lunch och vinka hej till lemurerna innan
det är dags för teori i skolbyggnaden på parkområdet.
Så kan en dag på Ystad djurpark se ut om du är
intresserad av att plugga till djurskötare vid Ystad
Gymnasium.

När du läser till djurvårdare vid
Ystad Gymnasium får du en väldigt
speciell utbildning. Du kommer
att tillbringa sammanlagt ett helt år
i Ystad djurpark och lära känna
rutiner för djuren som bor i parken.
Under din utbildning får du också

180

besöka andra djurparker och ha
arbetsplatsförlagt lärande (APL) på
andra arbetsplatser, det gör att du
får se hur man arbetar med djur på

Antal skoldagar i
djurparken

flera olika ställen. De kurser som
utbildar dig till djurskötare läser du i

70+
Olika djurarter på
Ystad djurpark

djurparken, både teoretiska och
praktiska. Andra kurser läser du på
skolan inne i Ystad.

Ringsvanslemuren är
en av djurparkens
populära arter.
Lemuren finns
naturligt på ön
Madagaskar där de
trivs bäst i grupp.

Om djurparken

Hjälp att välja

Samarbetet med Ystad djurpark ger dig en
utbildning som inte liknar någon annan.
Här får du en utbildning i en seriös djurpark
som arbetar för att sprida information och
utbilda kring världens hotade arter. I parken
bor över 70 olika arter och din utbildning sker
nära de olika djuren. Du lär dig om bland
annat bisonoxar, älgar, alpackor, servaler,
surikater, ormar, sköldpaddor, alligatorer och
många fler. Du får en kunskap om hur olika
djur sköts som är både djup och bred.

Ibland vet man att ett program är rätt på
en gång, men ibland vet man inte alls. Ett
bra sätt att känna efter är att uppleva.
Både vid öppet hus och genom att boka
skuggning. Datum för nästa öppet hus på
naturbruksprogrammet hittar du på
www.ystadgymnasium.se och där kan du
också boka din skuggning. Under en skuggning får du följa med en klass under en vanlig
dag på naturbruksprogrammet.

En trygg vardag
Under gymnasiet är det inte bara programmet och kurserna som ska bli rätt för
dig. Du behöver också en trygg vardag att
komma till varje dag. När du läser naturbruksprogrammet på Ystad Gymnasium
har du alltid tillgång till tryggheten som en
stor skola kan erbjuda. Du har alltid nära till
skolsköterska, kurator, special- pedagog,
speciallärare och studie- och
yrkesvägledare under hela din utbildning.

Har du frågor eller funderingar kan du alltid
höra av dig till SYV Jennie Lang på 070434 05 52 eller jennie.lang@ystad.se.

