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SVERIGES VASSASTE TRAVGYMNASIUM!

”Jag tycker man ska söka Wången för att det är 
en otroligt bra skola, man får många möjligheter 
och vi har mycket praktik. Vi har bra lärare och 
man får vänner för livet!”

Stine Holm, elev



Vill du ha en framtid inom travsporten? På Wången 
kan du trava dig genom gymnasiet samtidigt som du 
läser in din högskolebehörighet.
På naturbruksprogrammets travprofil får du breda kunskaper i hästskötsel, 
körning och träning av travhäst. Efter avslutad utbildning är du väl förberedd för 
ett arbete som kvalificerad travhästskötare i Sverige eller utomlands. Det är bara 
på Wångens travgymnasium som du kan ta en internationell hästskötarexamen. 
Under utbildnings tiden kan du också ta monté- och körlicens.

Här får du lära dig travsportens olika verksamheter och får ett brett kontaktnät. 
Praktiken är sammanlagt 16 veckor genom arbetsplats förlagt lärande (APL).  
Du har också chans att få stipendium för att göra din praktik utomlands.

Efter examen är du redo att direkt börja jobba i ett travstall, eller så kan du  
studera vidare på Sveriges enda universitets utbildning med fokus på trav;  
Hippologprogrammet.

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

 

wangen.se

VI INGÅR I 
JÄMTLANDS 
GYMNASIE-
FÖRBUND!

NATURBRUKSPROGRAMMET
STUDIEPLAN (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
Djurvård (djurens hälso- och sjukvård) 1  100
Fordon och redskap  100 
Hästkunskap 1, 2 och 3  300
Ridning och körning  200
Trav 1 och 2  200

 Gymnasiearbete, 100 poäng

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


