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Det stora  
beslutet
Att stå inför gymnasievalet kan många gånger kännas som ett av de första 
riktigt stora besluten man tar i livet. Att ta rätt beslut och välja rätt väg kan 
kännas både häftigt och läskigt på samma gång. Vi har flera vägar inom den 
gröna sektorn och naturbruksprogrammet som du kan välja: Djurvård,  
Lantbruk, Trädgård, Hästhållning eller Naturturism. Hos oss får du en 
yrkesutbildning direkt efter examen. En del väljer att inrikta sig mot en mer 
studieförberedande väg mot högskolestudier genom naturvetenskaplig  
programfördjupning, medan andra väljer att fördjupa sig ytterligare i den 
valda inriktningen. 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 marknads-
föra sig själv är en viktig konkurrensfördel på arbetsmarknaden i framtiden. 
Detta får du inte minst genom den sammanlagt 15 veckor  långa APL du 
genomför när du går hos oss. Genom åren har vi skaffat oss många praktik-
platser bland företag i vår bransch. Kanske är det där du får ditt första jobb? 

Ökna ligger 2 mil norr om Nyköping och 8 mil söder om Stockholm.  
Vackert placerad i naturen med ett slott från 1600-talet. I verksamheten  
ingår även Nynäs slott och naturreservat med  slottsträdgård, nötproduktion 
och fårstall. På Ökna har det bedrivits jordbruk i generation efter genera-
tion. Vi förvaltar sammanlagt 3 800 ha skog, mark och vatten, med moderna 
maskiner, ladugård, växthus, djurhus med smådjur och reptiler, stall,  
en veterinärmottagning och förstås fina lokaler för både lärande och 
boende. Här arbetar agronomer, lantmästare, trädgårdsingenjörer och vilt-
mästare. Listan på lärarnas och instruktörernas kompetens kan göras lång, 
men den gemensamma nämnaren är engagemanget för våra elever!

Du har rätt att söka till Öknaskolan oavsett var du bor i landet. Vi tar gärna 
emot dig som elev, men villkoren kan se olika ut beroende på din hemkom-
mun. Fråga oss så berättar vi mer!

BESÖK   Sörmlands Naturbruk, 611 99 Tystberga  

TELEFON   0155-26 48 00

E-POST  kansli@oknaskolan.se  

WEBB    oknaskolan.se

Nyköping
Norrköping

Stockholm
Södertälje

Öknaskolan

Avfart
Tystberga
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Med känsla 
för naturen

Programmet är perfekt för dig som har ett 
stort intresse för djur och natur. På Natur- 
bruksprogrammet kombinerar man teori och 
praktik på ett omväxlande och inspirerande 
sätt. Att kunna utföra och utforska  i prak-
tiken lyfter både erfarenhet och kunskap till 
en högre nivå! Naturbruksprogrammet är ett 
yrkesprogram vilket innebär att du efter  
examen ska ha de kunskaper som behövs 
för att arbeta inom naturbrukssektorn med 
växter, djur, mark, vatten eller skog.

Naturbruk innefattar flera olika sorters 
verksamheter som förvaltar och nyttjar 
naturens resurser. Det kan till exempel vara 
livsmedels- och växtproduktion, natur- och 
landskapsvård, arbete med djur, park- och 
trädgårdsmiljöer eller försäljning av varor 
och tjänster. Även verksamhet som syftar 
till rekreation och naturupplevelser ingår. 
Naturbruksprogrammet är kort samman-
fattat en bred utbildning med många olika 
yrkesutgångar.

Framtiden kräver att naturbrukets olika 
verksamheter utvecklas genom innovativt 
tänkande, drivkraft och företagsamhet. 

Vårt mål är att du efter dina tre år ska ha 
utvecklat dina förmågor så att du kan bidra 
med tekniska och biologiska kunskaper i ett 
lokalt och globalt perspektiv och på så vis 
vara attraktiv på arbetsmarknaden!

Naturbruksprogrammet innefattar gym-
nasiegemensamma ämnen och programge-
mensamma ämnen som du läser under dina 
tre år på skolan. Gymnasiegemensamma 
ämnen är obligatoriska för alla program på 
gymnasiet. Programgemensamma ämnen är 
obligatoriska för alla som läser natur- 
bruksprogrammet. Under dina tre år läser 
du även inriktningkurser som är specifika för 
den inriktning du sökt. Dessa kompletterar 
du med fördjupningsområdeskurser och  
individuellt valda kurser. Till alla inriktningar 
erbjuds möjligheten att läsa natur- 
vetenskaplig fördjupning. Efter avslutad  
examen har du totalt 2500 poäng oavsett 
vilken fördjupning du valt. 

NATURBRUKSPROGRAMMET

Alla elever får möjligheten att 
ta förarbevis och yrkesbevis för 
4-hjuling under första terminen.

BRA AT T VETA:

54



Vi erbjuder möjlighet till internatboende för 
elever som bor långt ifrån skolan och inte kan 
pendla varje dag. När du bor på internat är det 
egna ansvaret i fokus och det ger dig  stora  
erfarenheter i att visa andra respekt. Men det 
allra största är att du skaffar dig vänner för livet 
och skapar många fina minnen du sent kommer 
att glömma. 

RUMSINDELNING
Totalt finns det 128 enkelrum fördelade på 16 hus. 
Det finns även 32 dubbelrum fördelade på två hus 
där du från årskurs 3 får bo i mån av plats. I varje 
hus finns ett gemensamt kök, vardagsrum och 
duschrum. Toalett delar du med din hallgranne. 
Enkelrummen har en storlek på 8,5 kvadrat- 
meter som rymmer en viss fast inredning såsom 
skrivbord med tillhörande stol, säng och hyllor.  
Du har full möjlighet att sätta din egen prägel 
på ditt rum med fina gardiner eller växter för att 
göra det extra mysigt. Inackorderingen gäller från 
måndag morgon till fredag eftermiddag under 
terminstid, dock inte studiedagar eller lov- och 
helgdagar.
 
MÅNGA AKTIVITETER
I skolhuset kan du låna pingis- och biljardbord, 
eller använda gymmet i vår idrottshall. 
I idrottshallen kan du dra ihop ett gäng och spela 
innebandy, basket, badminton eller volleyboll. 
Utomhus finns både kubb, pil, krocket, fotboll 
eller roddbåt att låna. 

Vår fina grillplats vid utkiken är också mysigt att 
ta sig till en vacker kväll!  Andra aktiviteter så som 
grillkvällar, brännboll, musik-quiz, kvällsridning, 
spa-, och djurhuskvällar anordas regelbundet. Vill 
du ha extra hjälp med dina studier finns läxhjälp 
att tillgå två kvällar i veckan. 

VI FINNS FÖR DIG
På internatet finns tre fritidsledare som arbetar 
eftermiddag och kväll. Sovande jour finns på plats 
fram till klockan 08.00 på vardagar. Vår personal 
finns till för att vid behov ge stöd och hjälp till dig 
som elev. De arbetar aktivt för att skapa en trygg 
och meningsfull fritid för alla boende. Kurator 
finns en kväll i veckan på internatet.

FÖR OSS ÄR MATEN VIKTIG
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 vilt-, nöt- och fårkött . Mer än en  
tredjedel av den mat vi serverar är ekologisk.  
Bor du på internatet ingår frukost, eftermiddags-
fika samt middag i boendeavgiften. För alla elever 
som inte fyllt 20 år serveras lunch kostnadsfritt. 

Minnesfabriken
INTERNATBOENDE

Lektionerna börjar vid lunchtid på 
måndagar och slutar innan 14.00 på  

fredagar så att elever med lång resväg har 
gott om tid för resor till och från skolan.

BRA AT T VETA:

76



Under årens lopp får du lära dig grunderna i häst- 
och stallskötsel samtidigt som du får en gedigen 
kunskap om hästen ur ett biologiskt perspektiv. 
För oss lärare och instruktörer, dina guider på 
vägen, kan en lektion äga rum både i stallet,  
i klassrummet och ute i fält. På olika sätt kan vi då 
studera hästens anatomi, rörelsemekanik och  
exteriör i olika miljöer. Kopplingar och reflek- 
tioner mellan praktik och teori vävs in på ett 
naturligt sätt i utbildningen.  

Ridning och körning finns med under alla tre åren 
och ger dig en god kompetens om grundutbild-
ning av hästar. Att lära sig rida och köra kräver 
många timmar med din partner, hästen. Nyckeln 
är en bra sits, balans, känsla och timing. När kom-
munikationen fungerar har du skapat ett språk 
som gör att du som ryttare och hästen smälter 
samman och blir ett samspelt ekipage. 

EN BRED HELHETSBILD 
Under årens lopp kommer grunderna i hästhan-
tering, ridning och körning att byggas på och vi 
dyker djupare och varvar de teoretiska och de 
praktiska bitarna med löshoppning, tömkörning 
och tappskokompetens.  Självklart kommer du 
även utveckla dina kunskaper inom såväl hop-
pning som dressyr. Du har även möjlighet att ta 
prov för hästskötarexamen!

STOR BREDD AV UTBILDADE HÄSTAR
Då skolans hästar är väl grundutbildade med en 
god ridbarhet kan de ge dig som elev bra kunskap 
inom dressyr, hoppning och körning.

Vi ser gärna våra elever ute på tävlingsbanorna 
med våra hästar om förutsättningar och intresse 
finns. 

FÖRKUNSKAPER
Förkunskaper inom ridning och hästhållning är 
inte ett krav, men ökar dina förutsättningar att 
klara utbildningen. 

MÅNGA MÖJLIGHETER
Målet är att du skall ta en yrkesexamen till  
hästskötare. Du får under dina tre år en god 
grundutbildning inom hästhållning som gör att du 
skall kunna arbeta självständigt inom branschen. 
Samtidigt kan du skaffa dig särskild behörighet för 
att läsa vidare till hippolog, ridlärare eller  
hästutbildare. Vill du istället fortsätta utbilda dig 
till agronom eller veterinär, kan du välja natur- 
vetenskaplig fördjupning.

Förutom den breda kunskapen som skolan  
erbjuder kommer du även att spendera 15 veckor 
på praktikplatser. Detta ger dig inte bara yrkeslivs- 
erfarenhet utan även värdefulla kontakter till ditt 
framtida yrkesliv. Skolan har ett brett kontaktnät 
av APL-platser som bland annat omfattar både 
trav-, dressyr- och hoppstall. Möjlighet till praktik 
utomlands finns också, endast din egna drivkraft 
sätter gränserna!

Hästhållning
När du vill utvecklas inom hästbranschen, 
både individuellt och professionellt!

Förkunskaper inom ridning och körning 
är inte ett krav, men ökar dina  

förutsättningar att klara utbildningen. 

BRA AT T VETA:

98



Totalt antal poäng: 2500

KURSPL AN

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5   
Historia 1a1   
Idrott och hälsa 1   
Matematik 1a   
Naturkunskap 1a1  
Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1a1  
Svenska 1    

Biologi 1    
Entreprenörskap   
Naturbruk   

Aktivitetsledarskap
Hästkunskap 3 
Ridning 1
Ridning 2 

Programgemensamma ämnen

Inriktningskurser
Hästkunskap 1
Hästkunskap 2  
Ridning & körning 
Djurens biologi 
Djurhållning 
Fordon & redskap

Valbar kurs (100p)
Svenska 2   
Personlig försäljning 1
Matlagning 1 

Fördjupningsområdeskurser
-Utgång Hästskötare

Gymnasiearbete 
 
Individuellt val

Fysik 1b1   
Kemi 1    
Matematik 2a   
Matematik 3c  

-Utgång Naturvetenskap

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Hästkraft

10 11

  
Hos oss lär du dig hantera traktorer och 

andra stora fordon, en kunskap som 
 är toppen i arbetslivet! 

BRA AT T VETA:

ET T GEDIGET KURSUTBUD
För oss är det viktigt att en bra hästskötare, 
ridlärare eller stallchef kan hantera traktorer eller 
andra stora fordon samt ha kunskap om andra 
lantbruksdjur. Därför ingår kurserna Djurhållning  
samt Fordon och redskap i inriktningskurserna 
för Hästhållning. Att ha förståelse och kunskap 
om hur man genom gödsling och skördetidpunkt 
odlar ett bra grovfoder med rätt näringsvärde är 
också viktigt. Du får även nya kunskaper om hur 
vi kan göra det enklare och mer ergonomiskt i 
de dagliga rutinerna när det gäller utfodring och 
hästskötsel.

ENTREPRENÖRSKAP
För alla naturbrukselever ingår en kurs i  
entreprenörskap. Här får du grunderna i hur du 
utvecklar och leder projekt. Kursen är tänkt att 

väcka tankar om vad entreprenörskap innebär för 
individer, företag och samhällen. Den ska även 
väcka intresse för hur det fungerar att starta och 
driva ett företag och genom det utveckla dina 
kunskaper i företagsekonomi.

EN BRA INBLICK I HÄSTLIVET
Hästinriktningen ger dig en god utbildning i hur du 
ska sköta både hästar och stall. Den ger dig även 
en bra inblick i hästen som biologisk varelse. Du 
kommer att läsa om hästens beteende, närmiljö, 
foder och foderstatsberäkning, anatomi, fysiologi, 
hälsa och sjukdom och avel. 

NATURBRUKSPROGRAMMET Hästhållning



Är du kreativ, intresserad av teknik och har en 
känsla för estetik och hantverk? Här kan du som 
är intresserad av växter, utomhusmiljöer och 
blommor läsa Naturbruksprogrammet med  
inriktningen Trädgård. Som elev på trädgårds- 
utbildningen får du vara med och påverka den 
gröna miljön. I trädgårdsarbetet ingår det bland 
annat att designa, anlägga och givetvis att under-
hålla och utveckla. 

Vi använder park- och trädgårdsanläggningarna 
vid både Öknaskolan och Nynäs slott i vår dagliga 
undervisning. Här finns ett växthus för odling med 
ett sortiment av inomhusväxter. Vi frilandsodlar 
grönsaker och har även en mindre frukt- och 
bärodling. En successiv utveckling av parken på 
Nynäs Slott sker i samverkan med utbildningen.

Inga förkunskaper för växt och trädgård behövs 
för att söka till Naturbruksprogrammet inriktning 
Trädgård. Har du en längtan efter att veta mer om 
växter, odling och att vara med och skapa gröna 
utemiljöer, är detta programmet för dig! 

EF TER GYMNASIET 
Intresset för utveckling av trädgårdsmiljöer har 
ökat enormt. Både i offentliga miljöer och hos 
privatpersoner satsar man mycket på trädgårds-
design, anläggning och förvaltning av trädgårdar, 
parker och gatumiljöer. Gröna miljöer används 
också som redskap inom skola, vård och  
rehabilitering.
 

Efterfrågan på kunnig arbetskraft är mycket stor. 
I Sverige finns ett stort antal yrkeshögskoleutbild-
ningar inom trädgård, där du bland annat kan läsa 
till Trädgårdsmästare. Hos oss kan du välja mellan 
trädgårdsanläggning eller naturvetenskaplig  
fördjupning. Båda valen ger dig en bra grund till 
ditt framtida yrkesliv.

EN VÄXANDE BRANSCH 
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, till exempel upplevelser, 
rehabilitering, vård och lärande. Det kan också 
vara en viktig del av landsbygdsutvecklingen.

Anläggningsföretag, stora gods och gårdar, andra 
företag och institutioner av olika slag behöver 
kompetent arbetskraft för att anlägga och sköta 
utemiljön. Branschen är också beroende av egna 
företagare.

KUNSKAPER I GRÄVMASKINSTEKNIK
Som individuellt val erbjuder vi bland annat 
Grävmaskin 200p, där du får teoretiska och prak-
tiska kunskaper i grävmaskinsteknik och hantering 
av grävmaskin. Detta är något du kommer att ha 
stor nytta av ute i arbetslivet!

Trädgård
Det här är valet för dig som vill påverka  
och förändra den gröna miljön. 

Hos oss får du en bred  
utbildning inom såväl anläggning 

som trädgårdsskötsel.

BRA AT T VETA:

12 13



KURSPL AN

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5   
Historia 1a1   
Idrott och hälsa 1   
Matematik 1a   
Naturkunskap 1a1  
Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1a1  
Svenska 1    

Biologi 1    
Entreprenörskap   
Naturbruk   

Programgemensamma ämnen

Totalt antal poäng: 2500

Trädgårdsanläggning 2
Trädgårdsmaskiner
Skötsel av utemiljöer - Specialisering  
Motor- och röjmotorsåg 1

Inriktningskurser
Trädgårdsanläggning 1
Skötsel av utemiljöer
Beskärning och trädvård
Växtkunskap 1
Marken och växternas biologi
Fordon och redskap  
Trädgårdsodling 1

Valbar kurs (100p)
Svenska 2   
Personlig försäljning 1
Matlagning 1 

Fördjupningsområdeskurser
-Utgång Trädgårdsanläggare

Gymnasiearbete 
 
Individuellt val

Fysik 1b1   
Kemi 1    
Matematik 2a   
Matematik 3c  

-Utgång Naturvetenskap

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Växtkraft

14 15

  
Vi har ett brett kontaktnät av APL-platser, 

både i Sverige och utomlands!

BRA AT T VETA:

– Det finns egentligen inga vanliga dagar, utan  
arbetet varierar, berättar Ylva Landerholm, lärare 
på trädgårdsutbildningen. Ylva betonar utbild-
ningens bredd och omväxlande arbetsuppgifter. 
Som i så många andra branscher kan man välja att 
inrikta sig mot just sitt specialintresse.  
– Det finns god tid och möjlighet att tillgodose 
egna önskemål och intressen, berättar Ylva. 

Trädgårdsbranschen är stor, allt från markentre-
penad, till plattsättning, anläggning, skötsel, murar 
och ritning ingår under samma benämning.  
Arbetsledare och arbetande förmän är två yrken 
det råder stor brist på i arbetslivet.  – Med den 
stora kompetens som vår personalstyrka  
besitter får elever en möjlighet att absorbera en 
bred kunskap från många olika infallsvinklar, säger 
Ylva med ett leende. 

DET GRÖNA KL ASSRUMMET
– Det roligaste med att undervisa här, är att kunna 
visa eleverna projekt från start till mål. Vi anläg-
ger enbart i våra egna slottsparker, varav båda är 
publika. Detta gör att eleven kan följa sitt projekt 
från uppstartsfas med ritningar och design till 
slutresultat, berättar Cecilia, trädgårdsmästare 
och instruktör på Ökna. 

ARBETSFÖRBEREDANDE I FLERA LED
Det man behöver vara förberedd på, förutom 
väderväxlingar och stundtals både regniga och 
snöiga dagar, är den breda och arbetsförebere-
dande  kompetensen man får med sig efter 
gymnasietiden. Under sommarlovet under dina år 
på Ökna finns stor chans till sommarjobb där man 
får sköta gröna områden på både Öknaskolan och 
Nynäs Slott.

Erfarenhet av branschen får du som elev även  
under din APL. – Vi har ett otroligt brett kon-
taktnät över större delen av Sverige, men även 
utomlands, berättar Cecilia. Exempel på tidigare 
APL-platser är  bland annat en trädgårdsanlägg-
ning i England, entrepenadföretag, kyrkogårds-
förvaltningar och trädgårdsbutiker. – Egentligen 
finns det inga gränser, det är ambitionen som styr. 
Skolan hjälper självklart till för de elever som inte 
lyckas ordna något på egen hand, säger Cecilia.

GODA CHANSER TILL JOBB 
Efterfrågan på personal med kunskap om arkitek-
tur, design och miljöfrågor krävs vid både planer-
ing och anläggning liksom vid skötsel av grönom-
råden. 

NATURBRUKSPROGRAMMET Trädgård



Utbildningen ger dig goda kunskaper om djurens 
beteende, behov och skötsel samt stor erfaren-
het av många olika djurslag. Du kan välja att  
fördjupa dig inom Djursjukvård eller Natur- 
vetenskap. Att vara en god djurskötare innebär 
att använda naturens resurser på ett sätt som är 
gynnsamt för både djur och natur. Även växt- 
kunskap är viktigt för djurskötaren, dels vid utfod-
ring men även för att kunna bibehålla en biologisk 
mångfald. Därför sker vår undervisning inte bara i 
klassrum och stallar, utan även ute i naturen. 

NÄRHET TILL DJUREN
Vi har ett djurhus med ett urval av sällskapsdjur: 
kaniner, reptiler, fåglar, fiskar och gnagare.  
I verksamheten finns även mjölk-, nöt- och får-
produktion samt ett stall med skolhästar. Vi har 
också ett eget hunddagis där du får träna skötsel 
och träning samt studera hundens beteenden. 
En djurskötare behöver ha känsla för hur djur mår 
och hur man sköter dem bäst. Kunskapen får du 
genom en varierande undervisning i såväl klass-
rummet som tillsammans med våra djur. I flera av 
inriktningskurserna som du kommer att läsa under 
dina tre år finns möjligheten att utveckla erfaren-
heter och kunskaper som en djurvårdare behöver. 
Genom vad vi kallar för stallturer kommer du  
tillsammans med instruktör att arbeta med våra 
djur och följa de skötselrutiner de kräver. Du får 
sköta, vårda, hantera och utfodra djur av många 
olika slag. 

Målet är att vara anställningsbar direkt efter 
avslutad examen, något som är fullt möjligt tack 
vare den unika bredd du får i undervisningen!
 

Detta medför att du kan arbeta med olika typer 
av djur och djurhållningar efter dina tre år på 
skolan.

EGEN VETERINÄRKLINIK 
På skolan har vi en anställd veterinär som under-
visar i djursjukvårdskurser samt anatomi och  
fysiologi. Skolan har även en veterinärklinik där 
både undervisning och enklare veterinärverk-
samhet kan bedrivas. Under din tid på skolan 
genomgår du en grundkurs i läkemedelshantering, 
vilket innebär att du till exempel kan utföra vissa 
injektioner och behandlingar när du arbetar på 
en veterinärklinik. Efter godkänd kurs i läkeme-
delshantering kan du arbeta som djurvårdare nivå 
2 inom djursjukvård. 

EN STOR BREDD AV MÖJLIGHETER
Många bra och värdefulla kontakter i arbets- 
livet får du via din APL-plats. Vi samarbetar med 
många i branschen och hjälper gärna till att hitta 
en plats som passar just dig och dina intressen. I 
skolans kontaktnät över APL-platser finns bland  
djurpark, veterinärklinik eller katthem.

Vi ger dig som elev en bred och kompetent bas 
som gör att du efter avslutad examen kan arbeta 
som djurvårdare i zoobutik, på djurpark, hund-
dagis, lantbruk eller veterinärklinik. Du har alla 
möjligheter att göra det du brinner för, oavsett 
om du vill börja jobba direkt eller studera vidare 
till exempelvis veterinär, agronom, etolog eller 
zoolog. På skolan erbjuder vi möjligheten att läsa 
naturvetenskaplig fördjupning samt att genom  
individuellt val få särskild behörighet till vidare 
studier på högskolan eller universitetet.

Djurvård
Det här är valet för dig som har ett stort  
djurintresse och vill ha en bred utbildning. 

Vi erbjuder Grundkurs 
 i läkemedelshantering för  

hund, katt och övriga sällskapsdjur.

BRA AT T VETA:
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Närkontakt
Av den anledningen har hon valt att göra sin APL 
på Tovetorps zoologiska forskningscenter. Skolan 
har ett stort kontaktnät med en stor bredd av 
APL-platser, men du kan som elev även ordna 
platsen själv. Det finns även möjlighet att ha sin 
praktik utomlands. Elever har bland annat haft sin 
praktikplats i Holland, England och på Island. Det 
är egentligen enbart det egna engagemanget som 
sätter gränserna!

AT T BO PÅ INTERNATET
Som ca 160 andra elever har Therese för långt till 
skolan för att pendla. Hon bor därför på skolans 
internat och trivs väldigt bra. – Att få möjlighet 
att bo på skolan bidrar verkligen till att det blir 
en stark gemenskap mellan alla elever. Man blir 
lite som en familj och får vänner med sig från 
skolan för livet, säger Therese med ett leende. På 
kvällarna anordnas olika aktiviteter, bland annat i 
djurhuset, vilket ger ännu mer närkontakt med de 
bästa som finns, djuren!

NATURBRUKSPROGRAMMET Djurvård

Therese läser inriktning Djurvård med natur- 
vetenskaplig fördjupning. Djuren har alltid varit 
närvarande i hennes liv. –Både min mamma 
och pappa jagar och har egen gård. Det var en 
självklarhet för mig att gå på en skola där jag kan 
fortsätta att vara nära djuren, berättar Therese, 
som ursprungligen kommer från Strängnäs.  
Det som lockade mest var den fina miljön och 
utbutet av kurser. – Ett stort plus är att man kan 
kombinera naturvetenskapliga ämnen i utbild-
ningen, vilket är perfekt för mig som tänker läsa 
vidare efter gymnasiet, säger Therese.  

NATURVETENSKAPLIG PROFIL
Eleverna som läser naturvetenskaplig profil får 
både den teoretiska och praktiska  erfarenheten 
av naturbruksämnen såväl fördjupade  
kunskaper i fysik, kemi och matematik. 
Therese drömmer om ett framtida yrkesliv inom 
forskningsvärlden. Totalt antal poäng: 2500

KURSPL AN

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5   
Historia 1a1   
Idrott och hälsa 1   
Matematik 1a   
Naturkunskap 1a1  
Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1a1  
Svenska 1    

Biologi 1    
Entreprenörskap   
Naturbruk   

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 
Sällskapsdjur 2 
Djur specialisering - katt  

Programgemensamma ämnen

Inriktningskurser
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1  
Sällskapsdjur 1
Djurhållning 
Djurens biologi
Djuren i naturbruket    
Anatomi & fysiologi    

Valbar kurs (100p)
Svenska 2   
Personlig försäljning 1
Matlagning 1 

Fördjupningsområdeskurser
-Utgång Djurvårdare

Gymnasiearbete 
 
Individuellt val

Fysik 1b1   
Kemi 1    
Matematik 2a   
Matematik 3c  

-Utgång Naturvetenskap

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
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Alla våra inriktningar går att kombinera med 

naturvetenskaplig fördjupning! 

BRA AT T VETA:



20 21



Med naturen som daglig arbetsplats kan allt 
hända. Vi kan inte styra vädret eller klimatet. 
Därför behöver vi anpassa oss och genom att 
strategiskt planera vårt arbete ökar chanserna 
och möjligheterna att vi gör rätt sak, i rätt tid 
och på rätt plats. Idag är vi mer måna om vad vi 
äter och hur maten och grödorna produceras. 
Dagens lantbruk måste vara hållbart på flera plan, 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Detta är något 
som ständigt finns i våra tankar på Öknaskolan. 
Vår målsättning är att du ska bli anställningsbar 
direkt efter examen. Vår övertygelse är att du 
kan bli det om vi ger dig förutsättningen att bli 
trygg i dina kunskaper och färdigheter samt ge dig 
verktygen att känna stolthet över att arbeta i en 
bransch som sitter med lösningarna på många av 
morgondagens utmaningar.

Hos oss lär du dig att sköta djur, växter och 
maskiner som finns på svenska gårdar. Kunskaper 
i biologi och en bra känsla för våra lantbruksdjur 
ger välmående grödor, djur och därmed ett bättre 
resultat. Undervisningen sker i ny teknik som är 
attraktivt för lantbruksbranschen.

EN SÄKER OCH ETISK SKÖTSEL
I undervisningen utvecklar du en förmåga att 
sköta lantbruksdjur på ett säkert och etiskt sätt. 
Djurens behov och välmående är avgörande 
för verksamhetens produktion. Därför lägger vi 
stor vikt i djurhälsa, djuretik, djurmiljö, avel och 
produktkvalitet. I inriktningskurserna utvecklar 
du dina förmågor att iaktta och tolka lantbruks-
djurens beteende, välmående och utveckling. Vi 
berör även avelskunskaper och reproduktion. 

På Öknaskolan och Nynäs slott har vi mjölk-, 
nöt- och lammproduktion vilket ger dig möjlighet-
en att hantera flera olika lantbruksdjur direkt i 
skolmiljön. Hos oss är det alltid lätt och nära  att 
praktiskt pröva det du lär dig i lektionssalen. 
Vi berör även underhåll och reparationer av 
maskiner och redskap, samt ger dig stor praktisk 
erfarenhet i att köra och manövrera olika lantb-
ruksmaskiner. Du får även stor inblick i växtodling 
och får fördjupade kunskaper om olika odlade 
växter samt samspelet mellan växter och klimat.

FRAMTIDEN ÄR LJUS
Det här är linjen för dig som tänker dig en framtid 
som lantmästare eller agronom. Lantbruket i 
Sverige behöver arbetskraft med bred utbildning 
och därför får du även läsa ekonomi och entre-
prenörskap hos oss. Du kan också bli agrotekniker 
eller läsa vidare till andra yrken som kräver 
naturvetenskaplig högskolebehörighet. 
Den sammanlagt 15 veckor långa APL ger dig stor 
erfarenhet i arbetslivet redan under din skoltid. Vi 
samarbetar med praktikgårdar både i Sverige och 
utomlands!

Lantbruk
Som elev på Lantbruk deltar du i den 
dagliga driften av jordbruket!

Under ditt första år hjälper vi dig 
med teori och praktik för att lätt 

kunna ta traktorkörkort!

BRA AT T VETA:

2322



Drivkraft

Totalt antal poäng: 2500

KURSPL AN

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5   
Historia 1a1   
Idrott och hälsa 1   
Matematik 1a   
Naturkunskap 1a1  
Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1a1  
Svenska 1    

Biologi 1    
Entreprenörskap   
Naturbruk   

Lantbruksmaskiner 2  
Lantbruksdjur 2   
Motor- och röjmotorsåg 1 
Växtodling 2  

Programgemensamma ämnen

Inriktningskurser
Lantbruksdjur 1   
Lantbruksmaskiner 1  
Djuren i naturbruket  
Fordon & redskap
Växtodling 1   
Marken & växternas biologi
Byggnadsunderhåll   
 

Valbar kurs (100p)
Svenska 2   
Personlig försäljning 1
Matlagning 1 

Fördjupningsområdeskurser
-Utgång Odling, djur, teknik

Gymnasiearbete 
 
Individuellt val

Fysik 1b1   
Kemi 1    
Matematik 2a   
Matematik 3c  

-Utgång Naturvetenskap

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
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Hos oss får du ta certifikat för “Brandfarliga 

arbeten” och “Arbete på väg”.

BRA AT T VETA:

Öknaskolan håller en tät kontakt med näringen 
för att säkerställa att innehållet i din utbildning 
håller hög kvalitet och svarar upp mot branschens 
efterfrågan. Vi erbjuder alla elever på inrikt-
ning Lantbruk att ta certifikat för ”Brandfarliga 
arbeten” och ”Arbete på väg”. Under dina tre år 
på Ökna ger vi dig den teoretiska och praktiska 
erfarenheten som krävs för att du enkelt kan ta 
traktorkörkort. 

Lantbruket hos oss är modernt och vi byter 
och uppdaterar kontinuerligt våra maskiner 
och redskap för att säkerställa att vi hela tiden 
erbjuder den senaste tekniken och mekaniserin-
gen på marknaden. Vi brukar totalt 900 hektar 
åker- och betesmark vilket betyder att det finns 
gott om övningsmark att köra på för dig som elev. 
Under din studietid deltar du regelbundet i den 
dagliga driften tillsammans med våra kompetenta 
instruktörer.

STORT DELTAGANDE I DAGLIG SKÖTSEL
Du samlar på dig många viktiga kunskaper, som 
exempelvis att underhålla och bygga stängsel eller 
sortera och hantera djur under betesperioden. 

Självklart får du även delta vid kalvning och  
assistera som kalvningshjälp, märka kalvar och 
lamm samt prova på journalföring. Vägning, 
klövverkning och dräktighetsundersökning av 
djur tillsammans med kunniga instruktörer är 
andra erfarenheter du får hos oss. Genom vad vi 
kallar för stallturer kommer du tillsammans med 
instruktör att arbeta med våra lantbruksdjur och 
följa de skötselrutiner de kräver. Du får hantera 
och utfodra djur direkt i skolmiljön. 

MED DRIVKRAF T KOMMER MAN L ÅNGT
Maskinförare, Gårdsmästare, Lantbrukare eller 
Agronom är några av de utbildningar inom den 
gröna sektorn som du kan söka dig till efter 
gymnasiet. Med andra ord erbjuder vi dig en bred 
grundutbildning med många möjliga yrkesutgån-
gar. Du behöver inte ha några erfarenheter eller 
kopplingar till branschen innan du börjar hos oss. 
Men ett  intresse för djur, natur och miljö är grun-
dläggande! Sverige behöver fler kunniga, stolta 
och drivna Djurskötare, Maskinförare och Lantar-
betare. Hos oss kan du bli en av dem.  
Du blir anställningsbar!

NATURBRUKSPROGRAMMET Lantbruk



“
Under ditt första år hjälper vi 

dig med teori och praktik för att 
klara jägarexamen. 

BRA AT T VETA:

Många människor sätter idag stort värde i att  
betrakta vilda djur i svensk natur. Att smyga ut i 
skymningen och betrakta kronhjorten stillsamt 
beta, laga mat över öppen eld eller bedriva 
arrangerade jakter är alla olika sätt att komma 
naturen närmre. 

Naturturism som inriktning ger dig stora mö-
jligheter att arbeta inom det moderna viltbruket 
och naturguidning i framtiden. Som elev hos oss 
får du mycket goda kunskaper inom allt från prak-
tisk viltförvaltning och jaktmetoder, till ekologi 
och vattenvård. Under utbildingens gång får du 
förmågan att förmedla naturens mångfald till olika 
typer av besökare. Oavsett gruppstorlek, tidigare 
erfarenheter eller ålder, delar du med dig av dina 
kunskaper och ger dem en naturupplevelse de 
sent kommer att glömma.

Du kommer under dina tre år på skolan att delta i 
det dagliga arbetet av jaktförvaltning  tillsammans 
med våra engagerade viltmästare, viltförvaltare, 
skogstekniker och reservatsförvaltare som tillsam-
mans har lång arbetslivserfarenhet inom respek-
tive yrke. Du får även möjlighet att ta förarbevis 
för att köra terränghjulingar i skog och mark.

ET T VILTRIKT L ANDSKAP
Sörmland är ett av de viltrikaste landskapen i 
Sverige. På våra marker kan du möta och delta i 
viltförvaltning av sex klövviltarter i vilt tillstånd; 

älg, kronvilt, dovvilt, rådjur, mufflon och vildsvin 
samt naturligtvis ett stort antal småviltarter. 

I ditt dagliga klassrum möter du ett mosaikar-
tat landskap med djupa skogar och åkrar, berg, 
skärgård- och åkerlandsskap där vi bedriver både 
jordbruk, aktiv jakt och viltvård samt besök-
snäring. Totalt innefattar  det även 4 500 ha jakt-
mark varav 700 ha är fiskevatten med bland annat 
Gös och Havsöring. På fritiden finns möjlighet att 
låna skolans roddbåt för att fiska!

EN STARK BRANSCH
Naturturism är en stark bransch där många ar-
betstillfällen ges. Denna bransch innefattar yrken 
där man verkligen växer som person! Inriktningen 
passar dig som siktar mot fortsatta studier där 
du har viltmästare, viltförvaltare eller någon av 
skogsutbildningarna som mål. 

Även om du inte väljer att studera vidare har du 
möjlighet och kunskaper att jobba inom yrken 
som exempelvis säljare av jakt- och friluftspro-
dukter, viltvårdare, skogsarbetare eller natur- och 
friluftsguide. Vad du än väljer i framtiden har du 
med dig en stor mängd praktisk kunskap samt god 
förståelse för olika metoder inom naturturism, 
viltvård och sambandet där emellan.

Naturturism
För dig som vill möta och bedriva viltvård eller naturguidning  
i djupa skogar, berg, skärgård och åkerlandskap.
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Totalt antal poäng: 2500

KURSPL AN

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5   
Historia 1a1   
Idrott och hälsa 1   
Matematik 1a   
Naturkunskap 1a1  
Religionskunskap 1  
Samhällskunskap 1a1  
Svenska 1    

Biologi 1    
Entreprenörskap   
Naturbruk   

Jakt och viltvård 2   
Fiske och vattenvård 1  
Jakt & Viltvård specialisering- Viltet efter skottet
  
 

Programgemensamma ämnen

Inriktningskurser
Naturturism 1  
Naturturism 2
Jakt & Viltvård 1 
Mångbruk av skog  
Motor & Röjmotorsåg 1  
Marken & växternas biologi  

Valbar kurs (100p)
Svenska 2   
Personlig försäljning 1 
Matagning 1

Fördjupningsområdeskurser
-Utgång Naturguide jakt, fiske & skog

Gymnasiearbete 
 
Individuellt val

Fysik 1b1   
Kemi 1    
Matematik 2a   
Matematik 3c  

-Utgång Naturvetenskap

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Framtidens 
arena

Du behöver inte ha några förkunskaper 
inom jakt eller naturguidning innan du 
börjar hos oss. Med engagemang och 

intresse kommer man långt!

BRA AT T VETA:
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genom att fälla många unga individer samt en del 
djur på sin absoluta topp. 
- Viltet håller en hög kvalitet, djuren är friska och 
beter sig på ett naturligt sätt, berättar Kenneth. 
Storleken på viltstammarna regleras till största 
delen med unga djur. - Vi strävar efter en jämn 
könsfördelning av viltet. Med tillräckligt antal 
handjur i rätt ålder blir hondjuren parade av rätt 
individer på rätt tid. 

FRAMTIDENS NÄRINGSGREN
Naturturism och viltförvaltning är idag en närings-
gren tillsammans med jord- och skogsbruk på 
många av landets gårdar.  - Allt vi gör ska präglas 
av ett bra genomförande och långsiktigt nyttjande 
av våra naturresurser samt hålla en hög etiskt 
nivå och följa de lagar och andra bestämmelser 
som gäller i natur- och kulturmiljöer, fortsätter 
Kenneth. Det gäller såväl inom viltförvaltning som 
naturguidning. 

GODA KUNSKAPER
I utbildningen lär du dig både utseende, sinnen, 
kännetecken, förvaltning och tillvaratagande av 
de arter vi jagar och observerar i skog och mark. 
Tillsammans med god förståelse för gruppdyna-
mik och ledarskap, får du bra förutsättningar att 
föra den goda viltförvaltningen vidare till andra, 
oavsett vilka de kan vara.

NY T TJANDE I FLERA LED
Ett vilt kan nyttjas i flera led innan den fälls av dig 
som jägare eller den gäst som du guidar. Genom 
att styra viltet bort från produktionsgrödor, får 
besökare i skog och mark större chans att se 
och uppleva ett nära möte med de vilda djuren 
i skogen. Naturguidningar, naturstigar och andra 
upplevelser skapar ett samband mellan natur och 
hälsa och öppnar möjligheter för hur naturen kan 
nyttjas i samband med rekreation och friskvård.

VILTFÖRVALTNING ÄR VIKTIGT
För att förbereda dig som elev på det kommande 
arbetslivet lägger vi på skolan stort fokus på att 
lära ut om viltförvaltning. - Eleverna planterar  
varje år ett flertal tusen salixsticklingar som vilt-
foder till vårt hjortvilt, förklarar Kenneth, lärare 
och viltmästare. I kursen motor- och röjmo-
torsåg arbetar du även med andra viltanpassade 
skogsåtgärder som gynnar begärliga betesträd 
och friställer träd så att de kan växa sig starkra 
och producera mat åt vilda djur. 

NATURLIG FÖRVALTNING
Öknaskolan har i över 20 år arbetat med jakt och 
jaktformer för att komma naturen närmare. På 
våra marker tillämpar vi naturlig förvaltning, vilket 
bland annat innebär att man efterliknar naturen 

NATURBRUKSPROGRAMMET Natur turism



Introduktionsprogrammet (IM) är ett program 
för dig som saknar gymnasiebehörighet. På 
Öknaskolan erbjuder man Introduktionsprogram-
met Yrkesintroduktion. Målet med din tid på YI 
är att du direkt ska förberedas för arbete inom 
naturbrukets yrkesområden; Lantbruk, Hästhålln-
ing eller Trädgård och bli behörig till ett av de 
nationella programmen. Utbildningen utformas  
individuellt för varje elev. Som elev får du  
möjlighet att välja yrkeskurser inom ditt intresse-
område, exempelvis inom lantbruk, trädgård och 
häst. Möjlighet att komplettera de grundskole- 
ämnen som du saknar behörighet i finns också. 
Vi utformar en individuell studieplan utifrån dina 
intressen och behov, som sedan följs upp,  
utvärderas och ändras vid behov. 

APL OCH PRAKTIK
Under dina tre år har du kanske inte en fullständig 
gymnasieexamen, men du får både ett gym-
nasieintyg och praktikomdömen för allt praktiskt 
arbete du utfört. Under vårterminen i årskurs 
1 går du ut på din första APL, sedan löper både 
APL och praktik under resterande terminer, 
utefter din studieplan. Målet är att bli förberedd 
på arbetslivet och att du är anställningsbar efter 
avslutad utbildning. Vi som skola hjälper till att 
ordna både APL och praktikplatser.

FÖRUTSÄT TNINGAR
Du bör inte sakna betyg i allt för många ämnen för 
att hänga med i studierna och följa programmet 
i övrigt. Viljan och ambitionen samt intresset är 
egenskaper vi värdesätter högt. Antagningen sker 
efter bedömning av dina förutsättningar att kunna 
klara utbildningen. Du och din/dina vårdnads- 
havare kommer att kallas till intervju. Sedan fattar 
vår rektor beslutet om antagningen efter  
individuella samtal. Antagning görs i mån av plats.

RÄT T ELEV PÅ RÄT T PL ATS
Yrkesintroduktion är ett individanpassat program 
som brukar delas in i två delspår. Man kan tillsam-
mans med vår YI-samordnare ta beslutet att  följa 
klass och alltså läsa yrkeskurser och andra ämnen 
i samma takt som klasskompisarna. Man kan också 
tillhöra en arbetsgrupp och arbeta mer praktiskt 
inom det område man är mest intresserad av. 
Yrkesämnen läser man i mån av vilja.

För oss är det viktigt att du som elev hamnar på 
rätt plats. Vi erbjuder ett stöd och omhänder- 
tagande som är unikt och varje elev är för oss lika 
viktig. Med vilja och intresse kommer man långt!

Saknar  
du betyg?
En studieplan utifrån dina intressen som 
följs upp, utvärderas och ändras vid behov.

Antagningen sker via intresse-
anmälan på vår hemsida och en 

personlig intervju. 

BRA AT T VETA:

3130



Här får du som elev träna på att arbeta själv- 
ständigt och med andra på ett säkert sätt. Du får 
jobba både praktiskt och teoretiskt inom  
lantbruk, trädgård samt med djur. Vi arbetar med 
olika teman där yrkesämnen och gymnasie- 
gemensamma ämnen blandas både teoretiskt och 
praktiskt. I djurhuset finns det sällskapsdjur som 
gnagare, reptiler och fåglar. I vårt hunddagis får 
du lära dig om hundar. Det finns både rid- och 
körhästar i skolans stall och vårt lantbruk har kor 
och får. Du får också ägna dig åt trädgårdsskötsel 
i våra parkområden och grönsaksodling - grönsak-
er som vi sedan äter i skolans matsal. 

FÖRBEREDELSE INFÖR YRKESLIVET
Du får lära dig mycket om olika maskiner, bland 
annat lär du dig att köra fyrhjuling, använda röjsåg 
och åkgräsklippare. De flesta elever hos oss tar 
förarbevis för fyrhjuling under sitt första skolår.  
Du får även prova på flera olika yrkesområden. 
Bland annat får du jobba med de olika djuren, 
plantera och klippa gräs. Till ditt andra år väljer du 
en inriktning; häst, sällskapsdjur/hund, trädgård 
eller lantbruksdjur. Inriktningskurserna kan bidra 
till specialiserade kunskaper så att du är väl för-
beredd inför ditt framtida yrkesliv.  

BO PÅ SKOL ANS INTERNAT
Om du bor långt ifrån Öknaskolan finns möjlighet 
att bo på skolans internat. Där får du vänner för 
livet och du tränar på att ta eget ansvar, visa res-
pekt och lösa konflikter. Internatet är bemannat 
av fritidsledare som finns tillgängliga under efter-
middag och kväll. Frukost, lunch, eftermiddags-
fika och kvällsmat serveras i skolans matsal. När 
de fyra åren närmar sig sitt slut har du förutom 
kunskaper från de olika kurserna förberetts för 
vuxenlivet. Vi gör även besök hos arbets- 
förmedlingen så att du får en kontakt där.

APL
I årskurs 2, 3 och 4 har du praktik i totalt 22 
veckor. Vi hjälper dig att hitta en APL-plats i din 
hemkommun så att du kan bo hemma under 
tiden. Du får en handledare på APL-platsen och 
arbetar några veckor åt gången. Det är vanligt 
att våra elevers APL-plats kan vara en blivande 
arbetsgivare.

Skog, mark 
och djur
4-årig utbildning i vår gymnasiesärskola  
för dig som gillar djur och natur.

“

KURSPL AN

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 1 
Historia 1  
Idrott och hälsa 1 
Matematik 1 
Naturkunskap 1 
Religionskunskap 1 
Samhällskunskap 1 
Svenska 1  
Estetisk verksamhet   

Biologi -naturbruk 
Naturbruksteknik 
Naturbruk   

Programgemensamma ämnen

Röjmotorsåg   
Växtkunskap 1  
Trädgårdsodling  
Skötsel av utemiljöer 
Marken & växternas biologi 

Inriktning Trädgård

Djurens biologi 
Hästkunskap 1 
Hästkunskap 2 
Ridning & körning 1 
Ridning & körning 2 

Inriktning Häst

Gymnasiesärskolearbete

Totalt antal poäng: 2500

Djurens biologi 
Service & bemötande 
Sällskapsdjur 1 
Sällskapsdjur 2 
Sällskapsdjur specialisering -hund 

Inriktning Sällskapsdjur/hund

Djurens biologi 
Körning - basmaskiner 2 
Lantbruksdjur 1 
Lantbruksdjur 2 
Röjmotorsåg 

Inriktning Lantbruksdjur

Gemensam programfördjupning
Trafikantkunskap 
Digital kompetens
Körning - basmaskiner 1 
Hem- & konsumentkunskap 1 

Individuellt val

Vi reserverar oss för eventuella ändringar från Skolverket.
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Vi erbjuder även Individuella programmet! 
Kontakta kansli@oknaskolan.se  

för mer information.

BRA AT T VETA:



Efter gymnasiet kan man ha många olika dröm-
mar. Vill du ut i arbetslivet direkt eller kanske 
studera vidare? För att studera vidare behövs 
högskolebehörighet vilket innebär att du under 
gymnasietiden behöver ha läst de ämnen som 
krävs. Det kan du hos oss på Öknaskolan!

För att få grundläggande högskolebehörighet 
krävs det att du läser Svenska 2, Svenska 3 och 
Engelska 6. Kurserna hittar du i valbara kurser 
100 p, i det individuella valet, samt som utökade 
kurser.

Planerar du att fortsätta att studera på hög-
skola med naturvetenskaplig inriktning, bör du 
välja fördjupningsområdeskurser med utgång 
naturvetenskap. Den ger dig särskild behörighet 
till vidare studier. Vissa högskoleutbildningar för 
att exempelvis bli veterinär, agronom och biolog 
kräver ytterligare naturvetenskapliga kurser. Dessa 
har du möjlighet att läsa under ditt individuella val 
eller som utökade kurser.

Naturvetenskaplig fördjupning innebär att du läser 
Matematik 2 och Matematik 3. Vissa högskoleutbi-
ldningar kräver att du läst Matematik 4. Då kan du 
välja kursen som individuellt val eller som utökade 
studier. Matematik 4 krävs bland annat för att läsa 
vidare till veterinär och agronom, men ger även 
meritpoäng till andra utbildningsvägar. 

Väljer du naturvetenskaplig fördjupning kommer 
du även att läsa kursen Kemi 1. Kemi 2 läser du 
som individuellt val. Alla elever som valt naturvet-
enskap läser kursen Fysik 1, b1. Du kan även välja 
att läsa Fysik 1 b2 som utökad kurs. Fysik 2 kan du 
välja som individuellt val.

Känns det förvirrande? Alla dessa val gör du med 
vår studievägledare  i lugn och ro efter att du har 
börjat på skolan.

Vi erbjuder möjligheten att läsa naturvetenskaplig 
fördjupning till alla fem inriktningar. Efter avslutad 
examen oavsett fördjupning har du totalt 2500 
poäng.

Högskolan
På Ökna kan du kombinera dina intressen  
med naturvetenskaplig inriktning.

ÖPPET HUS
Vi har ett flertal öppet hus varje år. Då finns 
möjlighet att gå på informationspass om skolan, 
internatet och högskolebehörigheten. Du får 
också genom en guidad tur på området träffa 
både elever och instruktörer.

PROVA PÅ
Är du mer nyfiken på hur en skoldag ser ut kan du 
boka in dig på en prova på-dag. Delta i undervis-
ningen under en dag och skapa dig din egen bild 
av hur din skolgång kommer att bli!

PRIVAT GUIDNING
Har du inte möjlighet att komma på våra öppna 
hus går det bra att boka in en privat guidning och 
rundvandring. 

SKOLBESÖK
Grupper eller klasser är välkomna att besöka oss 
för en rundvisning.

SOCIAL A MEDIER
Vi uppdaterar frekvent med bilder och filmer från 
skolan. Här får du en tydlig inblick i hur årshjulet 
ser ut för de olika inriktningarna, från höstskörd 
till student!

Alla besök utöver öppet hus sker via bokning till 
kansli@oknaskolan.se

Välkommen!

Upplev Öknaskolan på riktigt!  
Boka ditt besök på kansli@oknaskolan.se

Besök oss

3534

Ditt slutgiltiga inriktningsval gör 
du i slutet på höstterminen i  

årskurs 1, efter att du fått prova 
på samtliga inriktningar.

BRA AT T VETA:
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