Ansökningskod
NBDJUDV

Djurvård
För dig som har djur som största intresse och hobby
Hos oss kan du kombinera dina studier med ditt intresse och få en bra grund att utgå
ifrån antingen du vill börja jobba direkt efter gymnasiet eller studera vidare.

Om utbildningen och djurvårdsanläggningen
På skolans djurvårdsanläggning finns många olika djur; gnagare, kaniner, burfåglar,
fiskar, reptiler, amfibier, leddjur, getter, får och höns. Här finns också ett hundstall där
du i mån av plats kan ha din hund. Våra instruktörer och lärare har lång yrkeserfarenhet och gedigen utbildning inom djurvård, djursjukvård och hund. Utbildningen ger
dig kunskaper om olika djurarter, deras skötsel och beteenden, utfodring, uppfödning,
anatomi, biologi, djursjukvård, lagar och bestämmelser. I utbildningen ingår 15 veckors
arbetsplatsförlagt lärande (APL) på olika arbetsplatser inom branschen. Det är en viktig del av utbildningen där du får god inblick i hur branschen och arbetslivet fungerar.
Genom din APL har du också möjlighet att skaffa dig värdefulla kontakter.

Högskolebehörighet
Förutom de obligatoriska gymnasie-, program- och inriktningsgemensamma kurserna
kan du välja kurser som ger grundläggande högskolebehörighet inom programmets
2 500 poäng. Du kan också läsa kurser inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap
som ger särskild behörighet. Exempel på utbildningar som kräver särskild behörighet
är veterinär, agronom, zoolog, djursjukskötare, etologi och djurskydd.

Liten skola med stor gemenskap
Tenhults Naturbruksgymnasium är en liten skola med ca 200 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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FÖLJANDE KURSER LÄSER ALLA SOM GÅR DJURVÅRD
Gymnasiegemensamma
Svenska 1
Engelska 5
Matematik 1a
Idrott och hälsa 1
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Samhällskunskap 1a1
Religionskunskap 1

600 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
50 p

Programgemensamma
Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk
Inriktning Djur
Djurens biologi
Djuren i naturbruket
Djurhållning

400 p
100 p
100 p
200 p
300 p
100 p
100 p
100 p

Individuellt val
200 p
Välj två yrkeskurser à 100 poäng
för att spetsa din yrkesutbildning
ytterligare, exempelvis Djurparksdjur 1 och Träning av hund eller välj
Svenska 3 och Engelska 6 för att få
högskolebehörighet*.
Gymnasiearbete

100 p

+ NÅGON AV NEDAN YRKESUTGÅNGAR

*Högskolebehörighet
För att få grundläggande
högskolebehörighet läser du
Svenska 2 istället för Lantbruksdjur 1 samt Svenska 3
och Engelska 6 som individuellt val.
TOTALT

2 500 p

Djurvårdare
900 p
inriktning djursjukvård
Sällskapsdjur 1 + 2
200 p
Djursjukvård** 1 + 2
300 p
Hundkunskap 1
100 p
Djur specialisering
katt m.m.
100 p
Biologi naturbruk
specialisering
100 p
Lantbruksdjur 1/eller 100 p
Svenska 2
*Högskolebehörighet
För att få grundläggande
högskolebehörighet läser du
Svenska 2 istället för Lantbruksdjur 1 samt Svenska 3
och Engelska 6 som individuellt val.

TOTALT

2 500 p

Djurvårdare
900 p
inriktning företagande
Sällskapsdjur 1
Djursjukvård** 1
Hundkunskap 1
Djur special. (katt mm)
Biologi naturbruk
specialisering
Företagsekonomi 1 + 2
Entreprenörskap &
företagande
Lantbruksdjur 1/eller
Svenska 2

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
200 p
100 p
100 p

*Högskolebehörighet
För att få grundläggande
högskolebehörighet läser du
Svenska 2 istället för Lantbruksdjur 1 samt Svenska 3
och Engelska 6 som individuellt val.
TOTALT

Djurvårdare
inriktning
naturvetenskap
Sällskapsdjur 1
Djursjukvård** 1 + 2
Svenska 2
Matematik 2a + 3c
Kemi 1
Fysik 1b1
Individuellt val
Svenska 3
Engelska 6

900 p

100 p
300 p
100 p
200 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Utökad studiekurs 350 p
Fysik 1b2 + 2
150 p
Matematik 4
100 p
Kemi 2
100 p
TOTALT

2 850 p

2 500 p

**Kursen Djursjukvård heter egentligen Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård

Djurvårdare 					
Drömmer du om att arbeta på djursjukhus, kennel, djurpark eller zoobutik? Djurvårdare passar dig som vill ha bred kompetens om många olika djur. Du lär dig om olika arter och deras skötsel, utfodring, hälsa med mera. Du får också kunskaper i
stallrutiner, journalföring och liknande uppgifter som utförs i samband med all professionell djurhållning. Efter gymnasiet kan
du söka anställning som djurvårdare eller fortsätta dina studier på högskolan.
Djurvårdare inriktning djursjukvård 		
Passar dig som vill arbeta hos veterinär, på djursjukhus eller vidareutbilda dig till djursjukskötare. Du får kunskap om de flesta
sällskapsdjur, men även kompetens för att arbeta som djurvårdare med inriktning mot djursjukvård.

Djurvårdare inriktning företagande 		
Med tonvikt på entreprenörskap och företagsekonomi i kombination med goda kunskaper om hund, katt och de mindre sällskapsdjuren, ger denna yrkesutgång dig många fördelar inför en framtida yrkeskarriär som anställd
eller som egen företagare. Du kan också plugga vidare på högskola eller universitet.

Djurvårdare inriktning naturvetenskap
Passar dig som vill plugga vidare efter gymnasiet där naturvetenskaplig behörighet krävs. Ditt mål är kanske att bli veterinär,
zoolog eller djurskyddsinspektör. Förutom en komplett NV-utbildning får du också grundläggande kunskaper om sällskapsdjur och djursjukvård.

Produktion: Tenhults Naturbruksgymnasium september 2019. Foto: Smålandsbilder mfl. Med reservation för ändringar.

Djurvårdare
900 p
Sällskapsdjur 1 + 2
200 p
Hundkunskap 1
100 p
Djursjukvård** 1
100 p
Hästkunskap 1
100 p
Djur specialisering
katt m.m.
100 p
Djur specialisering
special
100 p
Biologi naturbruk
specialisering
100 p
Lantbruksdjur 1/eller 100 p
Svenska 2

