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Naturbruksprogrammet   

SKOLANS PROFILER NV-KURSER SOM TILLVAL
Häst
Jakt & Viltvård
Äventyrsturism
Djurvård

SKOLANS PROFILER UTAN NV SOM TILLVAL
Hund
Skogsmaskinförare

APL
Arbetsplatsförlagt lärande ingår med minst 15 veckor
och vi har godkända APL-platser både i Sverige och
utomlands. 

KOM PÅ BESÖK
Hjärtligt välkommen att besöka vår skola eller PRAO.
Kontakta Studie- och yrkesvägledare
Andreas Westberg.
andreas.westberg@dillegard.se eller 072-742 23 16
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Följ ditt intresse! ARBETA MED DITT DRÖMYRKE

JAKT HUND DJURVÅRD

SKOGSMASKIN-
FÖRARE

ÄVENTYR HÄST

Jakt och viltvård kan stoltsera 
med att Dille Gård har vunnit SM 
i jakt för gymnasieelever, både 
individuellt och i skolkampen. På 
Jakt och viltvård utvecklar du ditt 
intresse och din kunskap.
Du blir förberedd för 
högskolestudier och 
arbete direkt efter 
utbildningen.

I den nybyggda hundhallen på 
Dille Hundcenter får du träna 
med hundar och vidareutveckla 
dina kunskaper. Du förbereder 
dig för ett arbete med hundar och 
för vidare studier. Idag används 
tjänstehundar exem-
pelvis inom polisen, 
försvarsmakten och 
räddningstjänst.

Dilles hästutbildning ger dig en 
gedigen grundutbildning i ridning 
och hästkunskap. Vår filosofi är 
att erbjuda dig en stimulerande 
och individuellt anpassad under-
visning och att utbilda dig till en 
bra hästmänniska.

Dille Gårds filosofi är att utbilda 
kunniga djurvårdare. Här finns 
möjlighet till utökad behörighet, 
nivå 2. Under utbildningen får 
du en bredd av kunskaper inom 
djurvård. Om du vill studera till 
Veterinär finns extra 
kurser inom NV.
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Jobba direkt eller studera vidare
Dille Gårds filosofi är att undervisningen skall vara rolig, inspirerande och 
utvecklande. Vi är en lagom stor skola med mycket praktisk undervisning utomhus, 
nära djur och natur varvat med teori. Vi som jobbar på Dille brinner för våra 
ämnesområden. Det finns goda möjligheter att bo på vår skola, med närhet till både 
fjäll och stad.

SKOGSMASKIN 
-FÖRARE

ÄVENTYR HÄST
Äventyrsturism ger dig en grund-
kunskap inom friluftsliv – vana 
av att bo, äta och sova utomhus i 
olika väder och årstider och kun-
skaper i turism, entreprenörs-
skap, värdskap och olika aktivi-
teter. Möjlighet att
bli certfierad natur-
guide och skidinstruk-
tör samt fler behörig-
heter.

Dilles hästutbildning ger dig en 
gedigen grundutbildning i ridning 
och hästkunskap. Vår filosofi är 
att erbjuda dig en stimulerande 
och individuellt anpassad under-
visning och att utbilda dig till en 
bra hästmänniska.

Utbildningen till skogsmaskin-
förare är för dig som vill vistas 
mycket i skog och mark. När du 
är klar med utbildningen är du 
maskinförare, med goda
kunskaper inom sko-
gens alla områden. & ISLANDSHÄST
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