
För dig med intresse för teknik, djur och natur
Lantbruk är utbildningen för dig som gillar att arbeta praktiskt och som vill vara en 
del av Sveriges viktigaste näring. Hos oss kan du kombinera dina studier med ditt 
intresse och få en bra grund att utgå ifrån antingen du vill jobba direkt efter gym-
nasiet som till exempel maskinförare eller djurskötare eller kanske plugga vidare till 
exempelvis lantmästare, agronom, agrotekniker, driftledare, gårdsmästare, veteri-
när, djurskyddsinspektör eller något helt annat.

Om utbildningen och skolans lantbruk
Som lantbrukselev får du lära dig att köra olika lantbruksmaskiner, sköta skolans 
växtodling och djurstallar samt serva och underhålla maskiner. I utbildningen ingår 
också 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) på olika arbetsplatser inom bran-
schen. Detta är en viktig del av utbildningen där du får god inblick i hur branschen 
och arbetslivet fungerar och möjlighet att skaffa dig värdefulla kontakter inför 
framtiden. Delar av din APL kan även göras utomlands. 

Vi har gjort stora investeringar på maskinsidan de senaste åren och vi har en myck-
et välutrustad maskinpark med allt som krävs för att driva ett modernt ekologiskt 
lantbruk. Vi har också en modern mjölkproduktionsanläggning med lösdriftstall för 
kor och ungdjur samt ett maskincentrum med verkstad för underhåll och service av 
maskiner. Förutom våra egna lantbruksdjur få du även teoretisk och praktisk kun-
skap om andra lantbruksdjur samt om både ekologiskt och konventionellt jordbruk.

Liten skola med stor gemenskap 
Tenhults Naturbruksgymnasium är en liten skola med ca 220 elever. Skolan ligger 
utanför Jönköping med utmärkta buss- och tågförbindelser. Har du extra lång eller 
krånglig resväg kan du bo på skolans internat. Hos oss har du alla möjligheter att få 
en minnesvärd studietid med gemenskap och god stämning i en naturnära miljö!

Tenhults Naturbruksgymnasium 
Huskvarnavägen 28, 561 61 Tenhult 

www.rjl.se/tenhultsnbg • Tel: 010-242 68 00 
E-post: tenhults.naturbruksgymnasium@rjl.se
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Lantbrukare utgång företagade  500 p
Serviceteknik 1 100 p
Företagsekonomi 1  100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Entreprenörskap & företagande 100 p
Lastmaskiner och truckar 100 p 
eller Svenska 2

TOTALT  2 500 – 2 800 p

Lantbrukare  500 p
Serviceteknik 1 100 p
Lantbruksdjur 2 100 p
Växtodling 2 100 p
Företagsekonomi 1 100 p
Lastmaskiner och truckar 100 p 
eller Svenska 2  

TOTALT  2 500 – 2 800 p

Lantbrukare utgång
naturvetenskap  500 p
Serviceteknik 1 100 p
Svenska 2 100 p
Matematik 2a  100 p
Kemi 1 100 p
Fysik 1b1 100 p

Individuellt val
Svenska 3 100 p
Engelska 6  100 p

Utökad studiekurs  450 p
Fysik 1b2 + 2 150 p
Matematik 3c + 4 200 p
Kemi 2 100 p

TOTALT 2 950 p

FÖLJANDE  KURSER  LÄSER  ALLA  SOM  GÅR  NATURBRUKSPROGRAMMET  LANTBRUK
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Särskild behöriget    
Förutom den grundläggande behörigheten kräver många högskoleutbildningar ytterligare behörighetskurser, 
s.k. särskild behörighet. Vi erbjuder en naturvetenskaplig yrkesutgång som vi kallar för Lantbrukare utgång 
naturvetenskap (se ovan yrkesutgångar) där du läser den grundläggande behörigheten inom ditt individuella 
val. Därutöver läser du 450 poäng utökade kurser i följande ämnen: Fysik, Kemi och Matematik. Totalt blir det 
2 950 poäng. 

Väljer du någon av de andra yrkesutgångarna har du istället möjlighet till att välja följande utökade kurser:  
Samhällskunskap 1a2, Historia 1a2 och Matematik 2a samt eventuellt Matematik 3c och Engelska 7. 

Beroende på dina val har du möjlighet att studera vidare till i stort sett vad som helst!  

Programgemensamma  400 p
Biologi 1 100 p
Entreprenörskap 100 p
Naturbruk 200 p

Gymnasiearbete  100 p

Individuellt val  200 p
Välj två yrkeskurser à 100 poäng för att spetsa din yrkesutbildning ytterligare 
t.ex. Motor- och röjmotorsåg och Serviceteknik 2. Eller välj Svenska 3 och 
Engelska 6 för att få grundläggande högskolebehörighet inom ramen för  
2 500 gymnasiepoäng. Läs mer om grundläggande behörighet* nedan. .

Inriktning Lantbruk  700 p
Marken och växternas biologi  100 p
Djuren i naturbruket 100 p
Fordon och redskap 100 p
Lantbruksdjur 1 100 p
Lantbruksmaskiner 1 100 p
Byggnadsunderhåll  100 p
Växtodling 1 100 p

Gymnasiegemensamma  600 p
Svenska 1  100 p
Engelska 5 100 p
Matematik 1a 100 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Historia 1a1 50 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p

Nedan kurser ingår också i den  
gymnasiegemensamma delen,  
men kan väljas bort. Läs mer under 
grundläggande behörighet*. 
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p
Engelska 6 100 p

SAMT  DE  FÖRDJUPNINGSKURSER  SOM  INGÅR  I   NEDAN  VALBARA  YRKESUTGÅNGAR  

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
*Grundläggande behörighet      
Där finns två alternativ för dig som önskar läsa grundläggande behörighet. 
Antingen ingår de behörighetsgivande kurserna Svenska 2, Svenska 3 och 
Engelska 6 i den gymnasiegemensamma delen. Du läser då totalt  
2 800 gymnasiepoäng. Du kan också läsa in den grundläggande behörig-
heten inom ramen för 2 500 poäng genom att välja dessa kurser som ditt 
individuella val och programfördjupning. 


