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Väljer du Ökna
står många framtida
yrken och väntar;
djurvårdare, hästskötare, landskapsarkitekt, lantbrukare,
biolog, jägmästare,
trädgårdsingenjör,
veterinär, lärare och
många fler.
Kevin Bollström från Stockholm och Linnea
Börjesdotter Laurin från Sundbyberg

Gymnasievalet är ett av de viktigaste valen du gör
i livet. Du bör tänka efter både en och två gånger
innan du bestämmer dig. Och göra ditt val med
både hjärnan och hjärtat; både tänka logiskt och
känslomässigt. Det är ditt val – din framtid!
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V

i har flera vägar du kan välja inom djur, lantbruk,
trädgård, häst samt jakt och viltvård. Alla som läser hos
oss får en yrkesutbildning. En del väljer att även inrikta
sig mot en mer studieförberedande väg mot högskolestudier.
Oavsett hur du väljer får du en blandning av teori och praktik.
Vad du dessutom får om du väljer att läsa på Ökna är en
bra utbildning i entreprenörskap. Att starta och driva eget
företag och att kunna marknadsföra sig själv är en viktig
konkurrensfördel i framtiden. Detta får du inte minst genom
den APL du genomför när du går hos oss. Genom åren har vi
skaffat oss många praktikplatser bland företag i vår bransch.
Kanske är det där du får ditt första jobb.

Hans Isaksson, adjunkt i naturvetenskapliga ämnen undervisar
Michaela Arbestål, Eskilstuna och Sofie Obermeirer, Hultsfred i fysik.

APL både i Sverige och
utomlands

Philip Åstrand från Sigtuna
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Ö

kna ligger 2 mil norr om Nyköping och 8 mil söder om
Stockholm. Vi har sammanlagt 4.000 ha åkrar och skog,
moderna maskiner och djurstallar och fina lokaler för
lärande och boende. Här arbetar agronomer, lantmästare,
veterinärer, trädgårdsingenjörer och viltmästare... listan på lärarnas
och instruktörernas kompetens kan göras lång. Vi har ett starkt
engagemang för våra elever.
Mat är viktigt för oss! Mycket av det vi lär ut handlar om att
producera mat för djur och människor. Vi lagar skolmaten i vår
KRAV-certifierade restaurang Ekologen och använder egenproducerade råvaror, bland annat vårt eget nötkött från Nynäs
Gård. Mer än en tredjedel av den mat vi serverar är ekologisk.
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För elever som bor långväga ifrån
skolan finns möjlighet att bo på
vårt internat. Du får ta eget ansvar och lär dig respekt, att lösa
konflikter och skaffar dig vänner
för livet. På internatet finns det personal dygnet runt.
I mån av plats går det bra att ta med sig hund och häst.
Tillsammans med fritidspersonalen bestämmer elever som
bor på internatet olika kvällsaktiviteter. Det kan vara alltifrån
meckarkurser till att lydnadsträna sin hund. Vi har ett gym
med bastu och en datasal med fri tillgång till internet.
En kväll i veckan finns vår kurator på internatet.
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DJUR

Mikaela Wikholm, Nyköping
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LÄ S M ER PÅ OK N ASK O LAN . SE

D JU R

D

et här är valet för dig som har ett stort djurintresse och
vill ha en bred utbildning. Inriktningen öppnar vägar
för dig att jobba med djur i många olika sammanhang i
framtiden! Vi har ett fint smådjurshus med ett urval av sällskapsdjur t.ex. kaniner, reptiler, fåglar, fiskar och gnagare och
en modern ladugård med ca 65 mjölkkor, en besättning får
och ett stall med 12 skolhästar. Vi har också ett eget hunddagis där du får träna skötsel och träning samt studera
hundens beteende. En djurskötare behöver ha känsla för hur
djur mår och hur man sköter dem bäst. Kunskapen får du
genom en blandning av praktik och teori i såväl klassrummet
som tillsammans med våra djur. Skolans veterinär undervisar i
vår egen poliklinik där du får grundläggande färdigheter i att
vårda och behandla djur.
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DJ U R

L Ä S M E R P Å O K NA S K O L A N.S E

Yrkesutbildning – Djurskötsel, Djursjukvård
Väljer du den yrkesinriktade utbildningen får du fördjupad
kunskap om kor, får, hästar, hundar och sällskapsdjur.
Du kan bli en duktig och välutbildad djurskötare som väl
känner till vad dessa djur kräver i form av skötsel, foder,
byggnader och utrustning, eller så kan du specialisera dig
mot djursjukvård, vilket ger dig kunskaper och färdigheter
till arbete på klinik.

Studieförberedande
Du har kanske siktet inställt på fortsatta studier, men
är inte riktigt säker på vad som lockar mest. Här finns
vägar öppna mot veterinär, agronom, djursjukskötare,
med flera yrken. Dina studier på Ökna ger också
behörighet att plugga vidare till bland annat lärare,
civilingenjör och läkare. I samtliga yrken är det bra med
en gymnasieutbildning som ger både teori och praktik.
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Veterinär Kristina Pettersson, lärare i djursjukvård, lär tidigare elev,
Hanna Boëthius, att lyssna på hjärtat på sin hund Vicki. Hanna är en
av våra elever som pluggat vidare till veterinär. Flera elever har med sina
egna hundar på skolan.
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HÄST

Mia Brindling, Stockholm
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HÄST

L Ä S M E R P Å O K NA S K O L A N.S E

D

et här är inriktningen för dig som vill ha en bra
grund för att arbeta eller utbilda dig vidare inom
hästbranschen. Hos oss lär du dig grunderna i hästoch stallskötsel samtidigt som du får en gedigen kunskap
om hästen som biologisk individ och vilka behov det
skapar i hästens närmiljö.
En lektion kan äga rum både i stallet, i klassrummet, i
ridhuset och ute i fält. På så sätt kan vi studera hästens
anatomi, rörelsemekanik och exteriör i olika miljöer.
Kopplingar och reflektioner mellan praktik och teori vävs
in i utbildningen på ett naturligt sätt. Ridning och körning
finns med under alla tre åren. Att lära sig rida och köra
kräver många timmar med din partner, hästen.
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LÄ S M ER PÅ OK N ASK O LAN . SE

HÄST

På Öknaskolan finns det ett modernt skolstall med plats
för 14 skolhästar. Vårt hästmaterial håller god standard
och skolans mål är att tillhandahålla olika typer av hästar
som är väl grundutbildade och därför kan ge våra elever
bra kunskaper inom dressyr, hoppning och körning.

Yrkesutbildning – Hästhållning
Målet är att du ska ta en yrkesexamen till hästskötare. Du
får en bra utbildning som gör att du ska kunna arbeta
självständigt inom branschen.

Studieförberedande
Här finns vägar öppna för dig som vill läsa vidare till t.ex.
hippolog, ridlärare eller stallchef. Det finns möjlighet att
läsa naturvetenskaplig fördjupning och få behörighet att
utbilda dig till t.ex. agronom eller veterinär.
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Sandra Simlund, Gnesta.
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Alice Åslin från Enhörna och labradoren Dunder vid skolans viltvatten.
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J A K T O C H V I LT V ÅRD

S

örmland är ett av de viltrikaste landskapen i Sverige.
Hos oss kan du möta sex klövviltarter i vilt tillstånd;
älg, kronvilt, dovvilt, rådjur, mufflon och vildsvin samt
naturligtvis ett stort antal småviltarter. Samtliga sex klövviltarter finns på våra över 4.000 ha jakt- och övningsmarker
runt Öknaskolan och Nynäs slott.
Många av våra elever har tagit jägarexamen när de börjar
hos oss. Det finns möjlighet för dig som inte har tagit examen
att göra det på skolan. Vi samarbetar med flera viktiga aktörer
inom jaktbranschen och våra jaktelever anlitas varje år bland
annat av Kungliga jaktklubben. På våra marker möter du ett
mosaikartat landskap med djupa skogar och åkrar, berg och
skärgård där vi bedriver en aktiv viltvård.
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J A K T O CH V ILTVÅR D

L Ä S M E R P Å O K NA S K O L A N.S E

Yrkesutbildning – Viltbruk
Att vara viltvårdare är ett utpräglat serviceyrke, där din
roll ibland kan vara komplicerad. Du kan vara värd för ett
sällskap jägare, alltid med stora förväntningar. Men alla
dina gäster behöver inte vara jägare. Många människor,
inte minst stadsbor, sätter stort värde att betrakta älgar,
kronhjortar och annat vilt. Utländska besökare i svenska
marker är inte heller ovanligt. Det här är yrken där man
verkligen växer som person, och får betalt för att syssla med
det man gillar bäst.

Studieförberedande
Öknaskolans Jakt och viltvårdsinriktning passar dig som
siktar mot fortsatta studier där viltmästare eller någon
av de högre skogsutbildningarna är målet. Vad du än
väljer i framtiden har du med dig en stor mängd praktisk
kunskap samt god förståelse för sund viltförvaltning.
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Foto: Hans Ring

Martin Mattson från Linköping fällde gulddov på skolans marker. 182,3 p.
17

LANTBRUK

Joel Planås från Strängnäs
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L A NT B RU K

Ö

knaskolan har två jordbruk, med 650 hektar åker
och betesmark. Hos oss är det alltid lätt och nära
att praktiskt pröva det du lär dig i lektionssalen.
Vi förnyar också regelbundet våra maskiner vilket gör
att du får praktik på det som du senare möter ute på
arbetsplatser.
Du får med andra ord köra både traktor och skördetröska. Vår spannmålshantering och andra anläggningar
håller vi förstås också moderna.
Som elev på Ökna deltar du i den dagliga driften
av jordbruket.
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LA NT BRUK

L Ä S M E R P Å O K NA S K O L A N.S E

Yrkesutbildning – Odling, djur och teknik
Dagens lantbruk behöver duktiga maskinförare med
bred kunskap inom odling, djur och teknik. Insikten
om att jordens resurser inte är oändliga har också satt
fokus på miljöhänsyn. En bra yrkesutbildning ger därför
möjligheter till anställning på större gårdar, anläggningar
eller verkstäder. Många som arbetar inom lantbruk är
egna företagare, varför du får med dig en stor portion
kunnande i entreprenörskap från oss.

Studieförberedande
Du gillar livet på landet men också att studera. Här har du
kommit rätt. Det här är linjen för dig som tänker dig en
framtid som lantmästare eller agronom. Du kan också bli
agrotekniker eller läsa vidare till andra yrken som kräver
naturvetenskaplig högskolebehörighet. I samtliga yrken är
det bra med en gymnasieutbildning som ger både teori och
praktik.
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Simon Wancke, Trosa
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TRÄDGÅRD

Tim Christensson, Vingåker.
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T R Ä D G ÅRD

I

ntresset för utveckling av trädgårdsmiljöer har ökat
enormt. Både i offentliga miljöer och hos privatpersoner
satsar man mycket på trädgårdsdesign, anläggning
och skötsel av trädgårdar, parker och gatumiljöer. Gröna
miljöer används också som redskap inom skola, vård och
rehabilitering. Efterfrågan på kunnig arbetskraft är mycket
stor.
Vi använder park- och trädgårdsanläggningarna vid
både Öknaskolan och Nynäs slott i vår trädgårdsutbildning.
Det finns ett modert växthus för odling med ett sortiment
av inomhusväxter, frilandsodling av grönsaker och en
mindre frukt- och bärodling. En successiv utveckling av
parken på Nynäs slott sker i samverkan med utbildningen.
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TR Ä DG ÅR D

L Ä S M E R P Å O K NA S K O L A N.S E

Yrkesutbildning
Arbete med gröna miljöer ligger i tiden. Gröna miljöer är
inte bara vackra och tilltalande miljöer. De har dessutom
ofta olika funktioner att fylla inom olika verksamheter;
upplevelser, rehabilitering, vård och lärande är några
exempel. Det kan också vara en viktig del av landsbygdsutvecklingen.
För att arbeta med gröna miljöer krävs kreativitet,
modernt tekniskt kunnande, estetisk förmåga och inte minst
hantverkskunnande. Anläggningsföretag, stora gods och
gårdar, andra företag och institutioner av olika slag behöver
kompetent arbetskraft för att utveckla och sköta utemiljön.
Branschen är dessutom beroende av egna företagare.

Studieförberedande
Du som läser inom trädgård har möjlighet att nå grundläggande högskolebehörighet. I Sverige finns ett stort antal
yrkeshögskoleutbildningar inom trädgård, där du bland
annat kan läsa till Trädgårdsmästare.
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HÖ G SKOL EB EH Ö R IG H ETER
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BEHÖRIGHET
TILL VIDARE STUDIER
Grundläggande
Vi erbjuder kurserna
Svenska 2, Svenska 3
och Engelska 6, vilka
krävs för att du ska få
grundläggande högskolebehörighet.

Särskild – Naturvetenskap
Fördjupningsområdet Naturvetenskap kan du på Öknaskolan kombinera med inriktningarna Djur, Häst, Jakt och
Viltvård samt Lantbruk. Förutom att du har möjlighet att
plugga till särskild behörighet för vidare studier lär du dig
att se naturen på ett nytt sätt. Förstå vikten av att kunna
läsa naturen, varför den ser ut som den gör, hur den mår
och se sammanhang. Att slå vakt om utrotningshotade
arter, vikten av biologisk mångfald och kanske framför
allt – förstå människans plats i naturen. En möjlighet för
dig som har siktet inställt på att plugga vidare till t.ex.
agronom, hippolog, biolog eller jägmästare. Eller något
helt annat!
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YR K ESINT RODU K TIO N
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SAKNAR DU BEHÖRIGHET
TILL GYMNASIET?
Yrkesintroduktion
För dig som saknar behörighet till ett nationellt program
finns möjlighet att gå Yrkesintroduktion på Öknaskolan.
Här förbereds du för att arbeta inom naturbruket eller
studera på naturbruksprogrammet. Du läser på heltid och
vissa grundskoleämnen utformas efter dina behov. Du kan
plugga grundskoleämnen så att du kan få behörighet att
söka till naturbruksprogrammet eller utbildas direkt mot
ett yrke. Utbildningen innehåller APL eller praktik.
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GYMNASIESÄRSKOLA
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L Ä S M E R P Å O K NA S K O L A N.S E

rogrammet för skog, mark och djur är en 4-årig
utbildning i Gymnasiesärskolan. Du tränar på att
arbeta självständigt och med andra på ett säkert
sätt. Du får jobba både praktiskt och teoretiskt med djur,
teknik och inom trädgård. I vårt djurhus finns sällskapsdjur
som gnagare, fåglar och reptiler. I vårt hunddagis får du
lära dig om hundar. Vi har både rid- och körhästar i stallet.
Vårt lantbruk har kor och får. I vårt moderna växthus odlar
vi grönsaker som vi äter i matsalen. Du kan bo på vårt
internat om du har långt hem. Här får du vänner för livet
och tränar på att ta ansvar, visa respekt och lösa konflikter.
Fritidsledare hjälper till med läxläsning och fritidsaktiviteter.
Frukost, lunch, eftermiddagsfika och kvällsmat serveras i
vår matsal.
Vi arbetar med olika teman där teoretiska och yrkesämnen blandas. Under ditt första år får du lära känna
djuren och sköta om dem. I växthuset lär du dig att
odla från frö till färdig växt. Du får också plantera och
klippa gräs och lära dig om parkarbete. Andra året väljer
du fördjupningskurs i trädgård eller djur. Du har också
möjlighet att ta förarbevis för terränghjuling. Du får också
undervisning i livskunskap för att vara väl förberedd för
vuxenlivet.
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G Y M NA S I E S Ä R S KOL A

APL – arbetsplatsförlagd lärande
I årskurs 3 och 4 har du praktik i 22 veckor. Vi hjälper dig
att hitta praktikplats i din hemkommun så att du kan bo
hemma större delen av tiden. Du får en handledare på
arbetsplatsen och arbetar några veckor åt gången. Det
är vanligt att våra elevers APL-plats kan vara en blivande
arbetsgivare.
När de fyra åren närmar sig sitt slut hjälper vi dig att
med olika kontakter och besöker arbetsförmedlare i din
hemkommun.
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UP P D R AG SU TB ILD N IN G
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UPPDRAGSUTBILDNING
Motorsågskörkort och förarbevis
terränghjuling
Öknaskolan anordnar kurser i motorsåg, röjsåg, terränghjuling och trädgårdsskötsel- och anläggning för såväl
privatpersoner som företag. Vi anpassar kurserna efter
dina behov. Våra utbildningar genomförs i ändamålsenliga
lokaler och på egna marker.
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Stockholm
Södertälje

Öknaskolan

Nyköping
Norrköping

E4
Avfart
Tystberga

Du är alltid välkommen att ringa oss om du vill veta mer
om Öknaskolan och våra utbildningar. På vår hemsida
hittar du mer information, www.oknaskolan.se
Expeditionen
0155-26 48 00, kansli@oknaskolan.se, fax 0155-26 11 97
Ann-Charlotte Lindberg-Thompson, Verksamhetschef
0155-26 48 01, lotta.lindberg-thompson@oknaskolan.se
Per Fermvik, Rektor
0155-26 48 03, per.fermvik@oknaskolan.se
Christer Eklund, Servicechef
072-529 46 80, christer.eklund@oknaskolan.se
Kirsi Östberg, Studierektor/Studievägledare
0155-26 48 02, kirsi.ostberg@oknaskolan.se
Åsa Tholander, Internatföreståndare
070-227 68 89, asa.tholander@oknaskolan.se
Ulrica Backman, Socialsamordnare
072-529 35 53, ulrica.backman@oknaskolan.se
Annie Hedberg, Informatör
0155-26 48 46, annie.hedberg@oknaskolan.se
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Öppet hus

B

SVERIGE
PORTO
BETALT

Lördagen 7 november 2015, kl 10-14
Träffa lärare, elever och syv. Kika på skolhus, djurstallar, internat och
omgivningar. Informationspass med skolans rektor kl 11, 12 och 13.

Torsdag 3 december 2015, kl 17-20
Vi kombinerar vår traditionella julmarknad med Öppet Hus.

Torsdag 21 januari 2016, kl 17-20
Träffa lärare, elever och syv.

Tisdag 19 april 2016, VIP-kväll kl 18-20
Träffa rektor och syv. Vi bjuder på mat och svarar på frågor.
Föranmälan krävs.

Mässor
Gymnasiemässan i Nyköping
V47 Gymnasiemässan i Älvsjö
V48 Sweden International Horse Show
V50 Hundmässan i Älvsjö
V21 Game Fair Tullgarn 2016
Har du inte möjlighet att komma till våra Öppet Hus eller träffa oss
på mässor, är du alltid välkommen att besöka skolan. Kontakta vår
studievägledare, 0155-26 48 02.

Gilla oss på Facebook
– Öknaskolans
Naturbruksgymnasium
Sörmlands Naturbruk
En del av Landstinget Sörmland

Öknaskolan, Sörmlands Naturbruk, 611 99 Tystberga
0155-26 48 00, www.oknaskolan.se

Österbergs Tryckeri AB Nyköping sep 2015

Vi anordnar sommarläger för ungdomar mellan 12-15 år med olika
teman som jakt och viltvård och ridläger. All info finns på vår hemsida.

