
 

 

 

 
 

Välkommen till Tenhults Naturbruksgymnasium!  
Onsdagen den 21 augusti kl.10:00 är det upprop i skolans matsal.  
 
Under de första veckorna kommer all utbildning vara förlagd till den inriktning du valt. Därefter börjar 
ordinarie schema med undervisning omväxlande på anläggningarna och i skolans huvudbyggnad.  
 
Att läsa på gymnasiet innebär heltidsstudier. Du kommer vara schemalagd mellan kl.08:15-15:45. 
(kl.08:00-15:15 på Riddersberg). För att ge dig själv och dina mål en ärlig chans behöver du förbereda 
dig inför lektioner och ibland plugga extra på kvällarna. Se till att ha anteckningsmaterial med dig och 
planera dina veckor noggrant redan från start. Kom ihåg att det är kul att lära sig nya saker och göra 
kunskapen till sin egen. 
  

Torsdagen den 22 augusti kl.18:00–19:00 är det föräldramöte i skolans idrottssal. Föräldramötet 
handlar dels om vilken yrkesutgång du vill läsa och dels dina individuella val. Det sistnämnda innebär 
att du väljer om du ska välja kurser som ger dig behörighet till högskolan eller mer yrkeskurser. Det är 
bra om både du och vårdnadshavare närvarar vid denna information.  
 
Under de första veckorna kommer startsamtal/utvecklingssamtal hållas med din mentor och även då 
önskar vi att vårdnadshavare deltar. Startsamtalen kommer vara den 29 augusti på dagtid. 
 

Med detta brev följer ett svarsbrev där du tar ställning till vilken yrkesutgång du önskar gå. Blanketten 
skickar du tillbaka senast den 25 juli i det bifogade svarskuvertet. 

Ta med ditt antagningsbesked din första resdag till skolan, det gäller som biljett i kollektivtrafiken för 
dig som bor i Jönköpings län. 
 
Vid frågor kontakta skolans växel på tel. 010-242 68 00. Skolan är stängd 8 juli t.o.m. 5 augusti.  
Vid brådskande ärenden går det att nå verksamhetschef på tel. 0704-29 05 12 ola.lundmark@rjl.se. 
och rektor Anna Rosén på tel. 0704-29 05 14 anna.rosen@rjl.se 
 

 

 

 

 

_______________________  __________________________ 
Verksamhetschef Ola Lundmark  Rektor Anna Rosén 
 
Observera att denna information inte automatiskt innebär att ni har antagits till utbildningar på Tenhults 
Naturbruksgymnasium. Antagningsbesked får ni av antagningskansliet i Jönköping via post eller via nätet.  
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Information om boende på skolan 
 
Det finns möjlighet att bo på skolans internat för elever med lång resväg. Fritidsassistenter ansvarar 
för boendet och för att alla elever som bor där får en trygg boendemiljö. Hyran avser veckoboende 
söndag – fredag inklusive frukost, kvällsmat och kvällsmacka. Internatet är stängt fredag eftermiddag 
till söndag kväll. Undantag finns t ex om elev har stallat upp sin häst i stall i anslutning till skolan, att 
eleven har mycket lång resväg eller att eleven tjänstgör i skolans anläggningar under helg.  
 
Kostnad för boendet: 3 800 kr/månad. Vid behov tillämpas dubbelrum, kostnad 3 100 kr/månad. 
Dubbelrum tillämpas endast vid brist på rum. Det är enbart elever som har rätt till inackorderingsbidrag 
som har möjlighet att bo på skolans internat. Är ni intresserade av plats söker ni inackorderingsbidrag i 
er hemkommun redan nu.  
 
Är ni intresserad av plats på skolans internat gör ni en anmälan på vår hemsida: 
https://www.rjl.se/Tenhultsnaturbruksgymnasium/Studera-och-bo-pa-skolan/Skolans-internat/ 
 
Inkvartering sker tisdagen den 20 augusti mellan kl.17:00-18:30. Kl.19:00 är det samling i 
skolans matsal. Då ges förtydligande information om internatet och fritidsverksamhet.  
 
Inga djur får medtagas denna kväll. För att kvittera ut en nyckel till boendet, måste boendekontrakt 
vara undertecknat av såväl elev som vårdnadshavare. Boendekontrakt hittar du på webben (finns 
även att få när eleven flyttar in).  
 
Om elev har behov eller önskemål om att bo i ett djurfritt boende ska detta anmälas till skolan i förväg. 
 
Skolan utgår från att vi kan erbjuda boende till alla som är berättigade till plats. Besked om boende 
förmedlas via mail veckan före skolstart då vår fritidspersonal är tillbaka. 
 
Vid frågor om internatet är ni välkomna att kontakta internat.tenhultsnbg@rjl.se eller ring 
fritidspersonalen tel. 070-429 05 15 alternativt skolans administration tel. 010-242 68 00.  
Skolan har helt stängt under vecka 28 – 31. Fritidspersonal finns på plats fr o m 14 augusti. 
 

 
 
_______________________________ 
Eva-Lena Liljedahl, administrativ chef 
 
 
                             

 

 

 

 

https://www.rjl.se/Tenhultsnaturbruksgymnasium/Studera-och-bo-pa-skolan/Skolans-internat/
mailto:internat.tenhultsnbg@rjl.se


 

 

 

 
 

Yrkesintroduktion (IMYNB)  
Yrkesintroduktion på Tenhults naturbruksgymnasium vänder sig till dig som vill få en yrkesinriktad 
utbildning inom naturbruk men som saknar godkända betyg för att söka till 
naturbruksprogrammet eller programinriktat individuellt val. Utifrån dina behov, intressen och 
ambitionsnivå finns tre vägar att välja på inom yrkesintroduktion:  

Väg 1: Innehåller kurser mot yrkesmässighet inom lantbruk, trädgård, djurvård eller häst och 
vänder sig till dig som vill börja jobba inom branschen direkt efter gymnasiet. 

Under första läsåret får du mycket praktisk undervisning som sedan övergår i utökad APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) på olika arbetsplatser inom branschen och den inriktning som du valt. 

Väg 2: Innehåller till övervägande del kurser mot yrkesmässighet, men vänder sig till dig som på 
sikt strävar mot att bli behörig till naturbruksprogrammet. 

Du får hjälp att läsa upp de grundskolebetyg som du saknar för att förhoppningsvis bli behörig till 
naturbruksprogrammet. Därutöver läser du kurser inom naturbruksprogrammet tillsammans med 
dina klasskamrater från den inriktning du valt. I utbildningen ingår också minst 15 veckors APL 
(arbetsplatsförlagt lärande). 

Väg 3: Vänder sig till dig som har mycket god studiemotivation och som strävar mot att klara 
naturbruksprogrammet och få en gymnasieexamen efter avslutade studier. För dig som satsar 
extra högt finns också möjlighet att få högskolebehörighet. 

Du får hjälp med de kurser från högstadiet som du saknar betyg i samtidigt som du läser övriga 
kurser tillsammans med dina klasskamrater. Naturligtvis ingår även15 veckors APL 
(arbetsplatsförlagt lärande). Du har också möjlighet att läsa en sjunde och eventuellt åttonde termin 
för att få gymnasieexamen. 
 

Vi kan inte garantera dig plats i särskild yrkesutgång men definitivt en plats inom 
naturbruksprogrammet. Du kommer behöva göra två val, ett utifrån dina ambitioner att läsa 
kurser utöver yrkeskurser och ett val utifrån vilken inriktning du helst vill gå. Skicka tillbaka 
blanketten i svarskuvertet senast den 25 juli 2019. Det sistnämnda valets urval sker utifrån betyg. 
Vi kommer bjuda in dig och vårdnadshavare till ett enskilt möte under de första veckorna på 
terminen där vi gör en individuell planering utifrån dina behov och intressen. 

 
 



 

 

 

 

Svarsblankett: 

 

Markera med siffror vilken inriktning du vill ha på dina studier i första hand (1), 

andra hand (2) och tredje hand (3) 

 

 

Djurvård  

 

Häst 

 

Lantbruk 

 

Trädgård 

 

 

 

Vilken väg vill du gå på yrkesintroduktionsprogrammet? Markera med kryss. 

 

Väg 1 

 

Väg 2 

 

Väg 3 

 

Namn:_____________________________________________________ 

 

Blanketten skickas tillbaka till skolan i bifogat svarskuvert senast den 25 juli. 

 

 



 

 

 

 

 

Programinriktat individuellt val (IMVNB) 
Programinriktat individuellt val vänder sig till dig som vill läsa naturbruksprogrammet men som 
saknar godkänt betyg i något eller några ämnen.  

Inom IMVNB får du hjälp att läsa upp de grundskolebetyg som du saknar för att komma in på 
naturbruksprogrammet. Därutöver läser du kurser inom naturbruksprogrammet tillsammans med 
dina klasskamrater från den inriktning du valt. I utbildningen ingår även 15 veckors 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). När du så småningom uppnått behörighet skrivs du in på 
naturbruksprogrammet och fortsätter precis som vanligt. 

Behörighetskrav  
För att bli antagen till programinriktat individuellt val måste du ha minst sex godkända betyg från 
grundskolan enligt något av alternativen nedan: 

Alternativ 1 – godkänt betyg i: 

svenska eller svenska som andra språk och  

engelska eller matematik samt  

minst fyra andra grundskoleämnen 

 

Alternativ 2 – godkänt betyg i: 

svenska eller svenska som andra språk och 

engelska och matematik samt  

minst tre andra grundskoleämnen 
 
Vi kan garantera dig som kommit in på programinriktat individuellt val en plats på Tenhults 

naturbruksgymnasium, vi kan i mån av plats erbjuda dig önskad inriktning på dina studier, urval sker 

utifrån betyg. Därför vill vi att du skickar in bifogad svarsblankett. Vi strävar efter att du ska vara 

inskriven på naturbruksprogrammet efter ca ett år. Alternativt kan du också välja skrivas över på 

yrkesintroduktionsprogrammet. Du har också möjlighet att läsa en sjunde och eventuellt åttonde 

termin för att få gymnasieexamen. 

 

 
 

 



 

 

 

 

Svarsblankett: 

 

Markera med siffror, vilken inriktning du vill ha på dina studier i första hand (1), 

andra hand (2) och tredje hand (3) 

 

 

Djurvård  

 

Häst 

 

Lantbruk 

 

Trädgård 

 

 

Jag önskar fördjupa mina studier mot mer yrkeskurser 

Jag önskar fördjupa mina studier mot ekonomi 

Jag önskar fördjupa mina studier inom naturvetenskap  

Jag har som mål att bli behörig för att studera vidare på högskola 

 

 

 

 

 

Namn:____________________________________________________________ 

 

Blanketten skickas tillbaka till skolan i bifogat svarskuvert senast den 25 juli. 

 

 



 

 

 

 

 

Svarsblankett: 

 

Markera med ett kryss vilken inriktning du vill ha på dina studier: 

 

Djurvård  

 

Häst 

 

Lantbruk 

 

Trädgård 

 

Markera med ytterligare ett kryss hur du vill fördjupa dina studier: 

(Val av fördjupning är preliminär och du kan ändra dig fram till jullovet i åk 1 

Oavsett hur du fördjupar dina studier har du möjlighet att läsa svenska, 

matematik och engelska för behörighet till framtida högskolestudier.) 

 

Jag önskar fördjupa mina studier mot mer yrkeskurser 

Jag önskar fördjupa mina studier mot ekonomi 

Jag önskar naturvetenskaplig fördjupning: fysik/kemi/biologi/matematik 

 

 

Namn:____________________________________________________________ 

 

Blanketten skickas tillbaka till skolan i bifogat svarskuvert senast den 25 juli. 
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