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Naturbruksprogrammet
Poängplan
Gymnasiegemensamma
ämnen 600 poäng

Programgemensamma
ämnen 400 poäng

Engelska 5 .........................................100 p
Historia 1a1 .........................................50 p
Idrott och hälsa 1 ............................100 p
Matematik 1a ...................................100 p
Naturkunskap 1a1 ............................50 p
Religionskunskap 1 ..........................50 p
Samhällskunskap1a1 .......................50 p
Svenska/svenska som
andraspråk 1 ....................................100 p

Biologi 1 ................................................100 p
Entreprenörskap ................................100 p
Naturbruk .............................................200 p

Programfördjupning
900 poäng

Programfördjupning
900 poäng

Arbetsplatsförlagt lärande APL

Djur med djursjukvårdsprofil
900 poäng
Aktivitetsledarskap ........................100 p
Hundkunskap 1 ...............................100 p
Djur-specialisering ........................100 p
Djurvård inom djurens
hälso- och sjukvård 1, 2 ................300 p
Matematik 2a ....................................100 p
Sällskapsdjur 1 .................................100 p
Svenska 2 ...........................................100 p

Lantbruk med lantdjurprofil
900 poäng
Lantbruksmaskiner 1.......................100 p
Lantbruksdjur 1, 2 ............................200 p
Lantbruksdjurspecialisering 1, 2 ............................200 p
Motor- och röjmotorsåg ................100 p
Svenska 2 ............................................100 p
Växtodling 1, 2 ..................................200 p

APL omfattar minst 15 veckor på olika företag inom det gröna näringslivet och är en
viktig del av utbildningen. Under APL får
eleven praktisk träning och den är ett utmärkt tillfälle för eleven att skapa kontakter inför det kommande arbetslivet. APL
är en del av yrkeskurserna och valen av
APL-plats baseras på vilka kurser som studeras, men också utifrån vilka önskemål
eleven själv har. Under APL följer eleven
företagets arbetstider och är försäkrad.

Inriktningar
Djur 300 poäng
Djurens biologi ...................................100 p
Djuren i naturbruket .........................100 p
Djurhållning .........................................100 p
Lantbruk 300 poäng
Djuren i naturbruket .........................100 p
Fordon och redskap ..........................100 p
Markens och växternas biologi ....100 p

Djur med hästprofil 900 poäng
Aktivitetsledarskap ........................100 p
Hästkunskap 1, 2, 3 .........................300 p
Ridning 1, 2 ........................................200 p
Ridning och körning.......................200 p
Svenska 2............................................100 p

Lantbruk med teknikprofil 900 poäng
Lantbruksmaskiner 1, 2 ..................200 p
Lantbruksdjur 1, 2 ............................200 p
Serviceteknik – naturbruk 1..........100 p
Motor- och röjmotorsåg.................100 p
Svenska 2 ............................................100 p
Växtodling 1, 2...................................200 p

Individuellt val
200 poäng

Gymnasiearbete
100 poäng

Det individuella valet är fritt. Här har
du möjligheten att välja kurser som ger
högskoleförberedande behörighet eller
om du hellre vill välja någonting annat
från aktuellt kursutbud.

Du ska genomföra ett eget gymnasiearbete som ska vara knutet till den inriktning/yrkesutgång du valt. Eleven planerar, genomför och utvärderar utifrån
vanligt förekommande arbetsuppgifter
inom valt yrkesområde.

Yrkeslicens
Vi hjälper dig att ta traktorkörkort under
utbildningen. På lantbruksinriktningen
och djurinriktningen med lantbruksprofil har du möjlighet att ta motorsågskort.
På djurinriktningen med djursjukvårdsprofil kan du få behörighet att utföra vissa läkemedelshanteringsmoment inom
djursjukvården. Du har möjligheten att
ta hästskötarexamen på djurinriktningen med hästprofil.

Wisbygymnasiet
www.wisbygymnasiet.se
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