NATURBRUKSPROGRAMMET DJUR

NATURBRUK
PLUGGA I VISBY

Som djurvårdare kan man t.ex. jobba på djurpark och därför är
vi glada att vi samarbetar med Gotlands djurpark.
Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509
Jesper Hedlund
Studie- och yrkesvägledare

FÖRSTA ÅRET

FÖR DIG SOM
VILL JOBBA
MED DJUR

Som etta pluggar du kurser inom djurvård,
sällskapsdjur och hundkundskap. Du får
kunskap om djurens anatomi, de vanligaste
sjukdomarna och hur dessa kan förebyggas.
Du får också lära dig om djurens beteenden,
olika beteendeproblem samt om hantering
och skötsel av hundar. Första året har du ett
par veckors APL.

På Naturbruksprogrammet i Visby
erbjuder vi inriktningen Djur och du kan
välja mellan två yrkesutgångar. Vill du
arbeta med djur och framför allt hundar
så ska du välja yrkesutgången
Arbete med hundar.
Vill du hellre arbeta mer generellt med
djur och djurens hälsa och skötsel så ska
du välja Djurvårdare på utökad nivå

ANDRA ÅRET

Till ditt andra år har du valt yrkesutgång. Vi
läser om djurs påverkan av stress och smärta. Du lär dig om användningen av hundar
som resurs i arbete med människor, t.ex.
inom vård, polis och skola. I tvåan jobbar
du med ett eget UF-företag (Ung Företagsamhet) där ni analyserar behov, utvecklar
en idé, designar, konstruerar, producerar,
använder och säljer en tjänst eller produkt.
Det här året har du minst 5 veckors APL.

inom djursjukvården. Kan du inte bestämma dig så finns möjligheten att välja
båda yrkesutgångarna.
Under dina tre år på programmet gör
vi flera besök på veterinärkliniker och
djurparker och vi gästas av flera duktiga
föreläsare som är aktiva inom branschen.

TREDJE ÅRET

Sista året har vi praktisk träning på schemat. Vi tränar och övar med hunddagisets
hundar och hjälper till att lösa svårigheter
som ägarna vill ha hjälp med. Vi lär oss om
vård av skadade och sjuka djur, till exempel
bandagering, sårvård och pälsvård. Det här
året har du 8 veckors APL och lägger också
en hel del tid på ditt gymnasiearbete.

I minst 15 veckor kommer du att ha
arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket
ger dig erfarenhet, kunskaper och nya
kontakter. Möjlighet till APL i Sydafrika
under år 2 eller 3 kan finnas. Naturbruksprogrammet ger dig en bra grund för
fortsatta studier och arbete.

GYMNASIEGEMENSAMMA

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 600 P

ÄMNEN 400 P

INRIKTNINGAR 300 P

Engelska 5, 100 p

Biologi 1, 100 p

Djurens biologi, 100 p

Historia 1a1, 50 p

Entreprenörskap, 100 p

Djuren i naturbruket, 100 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Naturbruk, 200 p

Djurhållning, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
900 P

DJUR
INDIVIDUELLT VAL 200 P
GYMNASIEARBETE 100 P

Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/svenska som
andraspråk 1, 100 p

Skanna
och läs
mer!

