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STUDIEPLAN NATURBRUKSPROGRAMMET
(Totalt 2500 poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng
Engelska 5  100
Historia 1a1  50      
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50      
Religionskunskap 1  50      
Samhällskunskap 1a1  50      
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  100

Programgemensamma ämnen, 400 poäng
Biologi 1 100
Entreprenörskap  100
Naturbruk 200

Inriktning djur, 300 poäng
Djurens biologi  100
Djuren i naturbruket  100
Djurhållning  100

Programfördjupning, 900 poäng 
Fordon och redskap  100 
Djurvård (djurens hälso- och sjukvård) 1  100
Hästkunskap 1, 2 och 3  300
Ridning och körning  200
Ridning 1 och 2  200

Gymnasiearbete, 100 poäng

Individuellt val, 200 poäng
Individuella valet och utökad studieplan ger 
dig möjlighet att läsa in högskolebehörighet.

Vill du arbeta med islandshästar? Eller tävla? På Wången 
får du vara med hästar alla dagar i veckan och har möjlig-
het att läsa in högskolebehörighet.  

På naturbruksprogrammet profi l islandshäst får du breda kunskaper inom hästhållning och 
arbete på ridskola. Du får utveckla dina kunskaper i ridning och träning av islandshäst till-
sammans med våra duktiga lärare och fi na hästar. Efter godkänd examination får du Svenska 
Islandshästförbundets diplomering som ridledare och efter godkänt yrkesprov har du yrkes-
examen som hästskötare. 

Praktiken är sammanlagt 16 veckor genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du lära 
om företagande inom islandshästsnäringen. Flera elever får dessutom varje år stipendier för 
att göra sin praktik utomlands. Genom oss får du goda kontakter med islandshästverksam-
heter på Island och i övriga Europa.  

Efter examen är du väl förberedd för att börja arbeta inom islandshästsporten. Vill du 
studera vidare fi nns här Sveriges enda universitetsutbildning inom hästsektorn, 
Hippologprogrammet.

Bo i vårt elevboende, ät wärdshusets goda mat 
och om du vill – ta med dig egen häst.  Läs mer på 
wangen.se. Följ oss på Facebook och Instagram så 
får du inblick i #vardagpåWången.

wange
n.se

Vi ingår i 
Jämtlands 
Gymnasie-
förbund!

STUDIEPLAN NATURBRUKSPROGRAMMET
(Totalt 2500 poäng)

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng
Engelska 5  100
Historia 1a1  50      
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50      
Religionskunskap 1  50      
Samhällskunskap 1a1  50      
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  100

Programgemensamma ämnen, 400 poäng
Biologi 1 100
Entreprenörskap  100
Naturbruk 200

Inriktning djur, 300 poäng
Djurens biologi  100
Djuren i naturbruket  100
Djurhållning  100

Programfördjupning, 900 poäng
Aktivitetsledarskap  100 
Djurvård (djurens hälso- och sjukvård) 1  100
Hästkunskap 1, 2 och 3  300
Ridning och körning  200
Ridning 1 och 2  200

Gymnasiearbete, 100 poäng

Individuellt val, 200 poäng
Individuella valet och utökad studieplan ger 
dig möjlighet att läsa in högskolebehörighet.

Vill du arbeta med islandshästar? Eller tävla? På Wången 
får du vara med hästar alla dagar i veckan och har möjlig-
het att läsa in högskolebehörighet.  

På naturbruksprogrammet profi l islandshäst får du breda kunskaper inom hästhållning och 
arbete på ridskola. Du får utveckla dina kunskaper i ridning och träning av islandshäst till-
sammans med våra duktiga lärare och fi na hästar. Efter godkänd examination får du Svenska
Islandshästförbundets diplomering som ridledare och efter godkänt yrkesprov har du yrkes-
examen som hästskötare. 

Praktiken är sammanlagt 18 veckor genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du lära
om företagande inom islandshästsnäringen. Flera elever får dessutom varje år stipendier för 
att göra sin praktik utomlands. Genom oss får du goda kontakter med islandshästverksam-
heter på Island och i övriga Europa.  

Efter examen är du väl förberedd för att börja arbeta inom islandshästsporten. Vill du 
studera vidare fi nns här Sveriges enda universitetsutbildning inom hästsektorn, 
Hippologprogrammet.

Bo i vårt elevboende, ät wärdshusets goda mat 
och om du vill – ta med dig egen häst.  Läs mer på
wangen.se. Följ oss på Facebook och Instagram så 
får du inblick i #vardagpåWången.
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