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SKOLANS PROGRAM
Naturbruksprogrammet 

INRIKTNINGAR & PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
Sällskapsdjur & djursjukvård
Hund
Ridning
Trav
Naturturism

SKOLAN I BORLÄNGE
Realgymnasiet i Borlänge öppnade för vår första års-
kull 2021 och har under läsåret 22/23 cirka 100 elever 
fördelat på årskurs 1 och årskurs 2. Skolan ligger nära 
både buss- och tågförbindelser. För att säkerställa att 
eleverna får utbildning på hög nivå har vi samarbeten 
med flera aktörer inom branschen i närområdet. Besök 
gärna vår hemsida om du vill veta mer!

Om du vill komma i kontakt med oss så tveka inte att 
höra av dig på mejl, telefon eller genom att skriva till 
oss på några av våra sociala medier! 

ADRESS
Realgymnasiet i Borlänge
Sveagatan 15
784 33 Borlänge

Telefon: 073-0945776
E-post: borlange@realgymnasiet.se

Webbplats: www.realgymnasiet.se

REALGYMNASIET I BORLÄNGE

Plugga naturbruk
Realgymnasiet i Borlänge ligger i nya 
moderna lokaler mitt i Borlänge centr-
um. Här kan eleverna läsa naturbruks-
programmet och välja att fördjupa sig 
mot antingen naturturism, ridning, trav, 
hund eller sällskapsdjur & djursjukvård. 

Plugga ditt intresse
På Realgymnasiet får eleverna studera 
det de är intresserade av. På profildagar-
na kombineras teori och praktik för att 
eleverna ska få lära sig all den kunskap 
och träna på de färdigheter som behövs 
för ett framtida yrkesliv. Tack vare ett 
nära samarbete med näringslivet får vå-
ra elever en stor insyn i arbetslivet och 
deras framtid efter studenten. Våra elev-
er har regelbunden APL (arbetsplats-
förlagt lärande) och får under sina tre år

Sällskapsdjur & djursjukvård

Hund

Ridning

Trav

Naturturism
 

Våra utbildningar:
en nära koppling till yrkeslivet, och det 
märks! En stor andel av eleverna har 
jobb eller pluggar vidare på högskola 
eller universitet inom ett halvår efter 
studenten. Våra elever har även möjlig-
het att åka på internationell APL och till-
bringa delar av sin studietid utomlands.

Jobba direkt eller studera vidare
Vi vill att våra elever ska ha valmöjlig-
heten att välja om de vill studera vidare 
efter gymnasiet eller om de vill börja 
arbeta direkt efter studenten. Eleverna 
väljer själva om de vill läsa yrkesspåret 
och fördjupa sina kunskaper ytterligare 
inom deras intresse eller om de vill läsa 
högskoleförberedande kurser för att för-
bereda sig för framtida eftergymnasiala 
studier på till exempel högskola eller 
universitet. Bra va!

Gör det roligt.
Lär på riktigt.
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