
Pendla eller bo 
på internat som ger 
vänner för livet

Lärande med 
tydlig förankring 

i arbetslivet



Dina löften. Dina produkter. Dina idéer
Dina drömmar. Vi tar dem dit de ska.

Vi levererar
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LANDSKRONA
Telefon 0418 – 44 82 00

LÄRANDE 
PÅ RIKTIGT

Besöksadress: Rönnebergsvägen 8 Postadress: 268 22 Svalöv

Telefon: 0418 – 66 61 00 E-post: svalofsgymnasium@svalov.se Hemsida: www.svalov.se

Följ oss på Facebook! 

Svalöfs Gymnasium

3



Naturbruksprogrammet

MED KUNSKAP FRÅN 
ODLINGSJORD TILL FODERBORD

Fem hektar/elev
Sedan 1899, drygt 120 år, har det bedrivits lantbruks

utbildning i Svalöv. Idag är vi en modern gymnasie

skola och på naturbruksprogrammet erbjuder vi 

två olika yrkesutgångar inom inriktningen lantbruk: 

 växtodling och djurskötsel. De två första åren av 

 utbildningen är gemensam. Yrkesutgång väljer du först 

inför ditt avslutande år på gymnasiet.
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Lantbruk
Växtodling/entreprenad
På bördigaste 300 hektar jord i Sverige kommer du 

och dina klasskamrater att få bedriva lantbruk på riktigt! 

Tillsammans med erfarna yrkeslärare och instruktörer 

genomför du alla arbetsuppgifter som förekommer på 

ett modernt lantbruk  från sådd till skörd.  Kunskapen, 

erfarenheten och resurserna finns på skolan men också 

på alla lantbruken i regionen som vi under lång tid har 

haft ett nära samarbete med. Vi kommer att ge dig 

det mesta du behöver för att komma väl förberedd 

ut i yrkeslivet. Vill du så kan du ytterligare bredda din 

lantbruksutbildning och skaffa dig fler  yrkesutgångar 

 maskinförare lantbruk och mobila arbetsmaskiner 

(grävmaskin, lastmaskin). Vad mer kan du önska!

Djurskötsel
 I våra egna stallar finns det inte mindre än 60  mjölkande 

kor, 55 tackor och 80 värphöns (och 2 katter) som 

väntar på dig! Tillsammans med erfarna  yrkeslärare 

och  instruktörer sköter du alla våra djur. På Svalöfs 

 Gymnasiums naturbruksprogram får du lära dig djurskötsel 

på riktigt! Skolan kan erbjuda mycket men vi vet också hur 

viktigt det är att ta del av allt kul, lärorikt och spännande 

som händer utanför. Studiebesök och besök på mässor är 

därför stående inslag i utbildningen. Tycker du om djur och 

vill lära dig att sköta dem kommer du inte att bli besviken.
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Dessa utbildningar ger dig verktyg som gör dig rustad inför 

en framtid inom den gröna näringen. Du har dessutom 

möjlighet att läsa högskolebehörighet under din tid här hos 

oss om du vill studera vidare på högskola eller universitet 

efter gymnasiet.

-Djurvårdare- Djursjukvård
Här fördjupar du dig inom ämnet djursjukvård genom att läsa 

båda de djursjukvårdskurser som finns inom svensk gymnasie

skola idag, Djurvård inom djurens hälso och sjukvård 1 och 

2. Detta är den perfekta utbildningen för dig som tycker om 

djur och som vill veta mer om hur man tar hand om sjuka 

eller skadade djur på bästa sätt. Du får även kunskaper i daglig 

skötsel av olika typer av sällskaps och lantbruksdjur i skolans 

olika stallar och djurpark. På skolans egen veterinärklinik är du 

en del av skolans djursjukvårdsteam. Du arbetar och lär dig 

tillsammans med vår leg. veterinär och leg. djursjukskötare 

och tar hand om sjuka eller skadade patienter på riktigt. Du får 

även möjlighet att ta behörigheten Grundkurs i läkemedels

hantering (även kallad GLH eller D9) inom ramen för kursen 

Djurvård inom djurens hälso och sjukvård 2. Efter avklarad 

utbildning kan du t.ex. arbeta på veterinärklinik, djursjukhus 

eller djurpark som Djurvårdare på nivå 2! 

Vill du ha en gedigen grund att stå på och i framtiden 

 arbeta med, eller läsa vidare inom, djur eller djursjukvård?  

Då är Djurvårdare  Djursjukvård en oöverträffad möjlighet!

Djurvårdare-Hund
Under din utbildning på hundinriktningen kommer du att läsa 

flera olika hundkurser. Du fördjupar dig i hundens  beteende, 

träning av hund och hantering av människans bästa vän. 

 Skolan har ett eget hunddagis med plats för 10 hundar, där 

du får möjlighet att arbeta praktiskt och lära dig hantera olika 

typer av hundar samt hur ett hunddagis drivs. Skolan har även 

en upplyst, inhägnad appellplan där vi t.ex. tränar lydnad, 

sök eller agility på vår agilitybana. Du får även  möjlighet att 

gå SKKs (Svenska kennelklubbens) uppfödarutbildning och 

 hundens beteende. Väljer du hundinriktning får du efter 

 examen, behörighet att starta eget hunddagis. Förutom 

 gedigna hundkunskaper får du även kunskaper i daglig skötsel 

av andra typer av sällskaps och lantbruksdjur i skolans olika 

stallar och djurpark. 

En helgjuten och stabil grund att stå på när du vill arbeta 

med djur  och framför allt hund   i framtiden!

Djurvårdare-Sällskapsdjur  
Väljer du inriktning Sällskapsdjur kommer du att bli expert på 

många olika djur eftersom vi har över 100 olika arter i skolans 

stallar. I smådjursstallet finns t.ex. gerbiler, marsvin, chinchilla, 

kanin, degus, olika ormar och ödlor, spindlar, många olika typer 

av akvariefiskar, sköldpaddor, fåglar etc. Till smådjursstallet hör 

även ett stort växthus där vi har djur i tropiskt klimat och djur i 

ökenklimat. Härligt att jobba i vintertid! I skolans djurpark finns 

bl.a. snälla alpackor, getter, minigrisar, får och åsnor. Under år 

två och tre i din utbildning väljer du mellan olika specialiserings

kurser beroende på vad du är intresserad av för djur. 

En djupgående och samtidigt bred utbildning för dig som 

vill arbeta med djur i framtiden!

Djurvård

På Naturbruksprogrammet Djurvård finns 

dessa yrkesutgångar att välja mellan:

Djurvårdare - Djursjukvård

Djurvårdare - Hund

Djurvårdare - Sällskapsdjur
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En utbildning för dig med stort intresse för 

motorer och transporter. 

Moderna verkstäder, möjlighet att ta körkort, 

lastbilskort eller truckkort. Spännande praktik 

och riktiga uppdrag för kunder är bara några 

av inslagen som vi erbjuder inom fordon och 

transportprogrammet.

Transport – Yrkesförare
Här läggs grunden för ditt kommande yrkesliv inom 

 transportbranschen. Hos oss får du möjligheten att ta körkort 

till personbil, lastbil och tungt släp. Du kommer att lära dig att 

beräkna lastvikter, volym samt lasta och lossa.

Fordons- och transportprogrammet

KOMMER DU IN - KÖR DU UT!
Möjligheternas utbildning
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Unga människor på väg in i branschen undrar kanske hur man 
går till väga för att nå sina mål? VD Anders Jönsson beskriver hur 
Malmö LBC ger unga talanger möjligheten att gå från ingenstans 
till åkerientreprenör eller transportledare i ett av regionens mest 
dynamiska transportföretag.

Den som tror att en chaufför bara sitter bakom ratten har naturligtvis fel. 
Dagens krav på språk, teknik och affärssinne är lika höga för åkare som 
för andra småföretagare. Dessutom krävs ofta social kompetens och andra 
goda egenskaper såsom initiativförmåga och servicekänsla – i synnerhet 
om man vill bli delägare i Malmö LBC.

”Många som kommer in i den här branschen går i sina föräldrars 
fotspår och får ta över en befintlig operation, men de som inte får 
den ingången behöver inte misströsta eftersom det finns utmärkta 
 utbildningar och finansieringsmöjligheter som faktiskt kan leda hela 
vägen till ett delägarskap.”

Malmö LBC har utvecklade praktiksamarbeten med flera skolor, till exem
pel Svalöfs yrkesgymnasium och logistikprogrammet på Malmö högskola.

”Idag råder det brist på duktiga förare och därför måste vi vara 
proaktiva och knyta till oss talanger på ett tidigt stadium. Skolorna 
är naturligtvis den mest naturliga sökvägen eftersom där hittar vi 
människor som från början har ett intresse för branschen.”

Varje år tar Malmö LBC in ungefär 3 praktikanter som får känna på 
 verksamheten, både blivande chaufförer och logistikstudenter från högskolan.

”Redan som 16 åring kan en aspirant komma in på praktik på 
 terminalen, vilket är en bra start för att förstå hur en logistik
verksamhet är uppbyggd. När de fått körkort kan de börja köra bud
bilar och i ett sista skede prova på de tunga fordonen. Praktiken ser 
vi som win win. Praktikanten får lära sig yrket och vi får lära känna 
unga talanger. Vi vill ju ha de bästa och då är praktik oslagbart för att 
lära känna en blivande medarbetare. 

Varför ska studenter välja Malmö LBC som praktikplats?
”Vi kapar den enskilde entreprenörens overheadkostnader samtidigt 
som vi bygger upp ett starkt lag där vi hjälper varandra. Som del
ägare i Malmö LBC erhålls hjälp med allt från 
utbildningar, dataprogram, yrkesförarbevis 
och IT support m.m. Det kan vara tufft för en 
ung person att komma igång eftersom det 
kräver en stor investering eller en bank som 
stöttar med lån. Vi har därför tagit fram ett 
koncept som går ut på att vi leasar lastbilen 
och hyr ut den till föraren. Därmed ges unga 
människor möjligheten att komma igång utan 
startkapital.”

FRÅN PRAKTIK TILL 
DELÄGARE – KARRIÄR-
VÄGAR PÅ MALMÖ LBC

D E T T A  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  M A L M Ö  L B C

Vill du veta mer om 
Malmö LBC?  
Skanna QR koden.

”Det var ett självklart val att välja att 

bli  Yrkesförare. Svalöfsgymnasium var 

det  självklara valet. Bra ordning, bra 

bemötande av  personalen. Bästa med 

utbildningen är att köra lastbil och träffa 

kompisar som har samma intresse.”

Daniel Söderlund
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Personbil – Mekaniker
Du som är intresserad av bilar och motorer får hos oss  arbeta 

med den senaste tekniken inom bilbranschen. I  välutrustade 

moderna verkstäder, och under APL (arbetsplatsförlagt  lärande) 

tränas du inför arbetslivet. Sammanlagt minst 15 veckor 

 praktiserar du på en eller flera bilverkstäder. Möjlighet finns även 

att göra APL utomlands vilket öppnar upp för yrkesliv utanför 

Sverige.

Lärarna som arbetar på personbilsprogrammet ligger hela 

tiden i framkant när det gäller den nya teknik som finns i 

dagens el och hybridfordon. Fordonsbranschen har idag en 

väldigt snabb utveckling inom många områden så som 

 drivning, komfort, säkerhet och kommunikation som du som 

elev kommer att förberedas inför när du, efter tiden hos oss, 

tar steget ut i yrkeslivet. 

Hos oss ”meckar” du från dag ett, i början tryggt på 

 moduler och övningsfordon, sen övergår du till  kundbilar 

och går ut som Personbilstekniker med nationella och 

 internationella möjligheter. 

Personbil – Tävlingsteknik
Ser Du din framtid inom motorsporten? Vill du också 

 tillhöra ett vinnande team? Då kan detta vara något för dig. 

 Under  utbildningens gång får du möjlighet att praktisera 

hos  rallyoch racingteam runtom i Sverige, eller utandet. 

 Utbildningen innehåller minst 15 veckors praktik.Utbildningen 

sker på racingbanan Ring Knustorp, vars lokaler är anpassade 

för motorsport. Vi servar och reparerar tävlingsfordon och 

eleverna får en grundläggande teknisk kunskap på området. 

Det finns även möjlighet att läsa högskoleförberedande kurser 

under utbildningen. Efter dina år hos oss kan du ta flera olika 

jobb inom motorsport eller verkstad. 

Nu när Elias har börjat som lärare så är 

 kompetensen kring hela branschen väldigt 

komplett då han kommer från Racing, Lars från 

Rally och Marcus från Rallycross. Vilket är perfekt! 

På utbildningen så får man också väldigt mycket 

kompisar med samma intresse vilket är bra.
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Vill du tillhöra ett 
vinnande team? 

”Jag tycker man ska välja Tävlingstekniker på 
Svalöfs Gymnasium för att det är ett jättebra 
lärarteam som är väldigt insatta i vårt lärande 
samt att jobbmöjligheterna efter utbildningen 
är väldigt stora.” Daniel Vebster

”Är man väldigt intresserad av tävlingsbilar så 
ska man välja Tävlingsteknik för där får man 
göra sin praktik ute i riktiga professionella 
tävlingsteam. Jag har inte ångrat mitt val en 
sekund.”
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Bygg – och anläggningsprogrammet

Köra, gräva – få jobb!

Vill du köra riktigt stora och moderna anläggningsmaskiner 

och komma igång och jobba direkt efter gymnasiet? Vill du 

 arbeta i en bransch som söker hundratals nya medarbetare 

varje år? Då är Bygg och anläggningsprogrammet nåt för dig!

Bli proffs på att köra maskiner

Här får du lära dig maskinföraryrket precis som det ser 

ut i arbetslivet. Du kommer att bli proffs på att hantera 

 situationer du kan komma att stå inför som maskinförare. 

Det kan exempelvis vara att anlägga husgrunder och vägar, 

lasta grus och flytta byggmaterial. En stor del av skoltiden 

får du tillbringa i hytten och skolan har ofta tillgång till den 

senaste modellen av varje maskintyp. 

För att utbildningen ska hålla högsta kvalitet och möta 

arbetsgivarnas krav ansvarar ME, Maskinentreprenörerna, 

för den yrkesinriktade delen av programmet. ME är landets 

ledande bransch och arbetsgivarorganisation för maskin

entreprenörer och driver utbildningen på entreprenad.

Spännande arbetsmoment, praktik och personlig utveckling

Du får lära dig många spännande arbetsmoment, får 

 värdefulla kontakter och bästa möjliga personliga 

 utveckling. För att lyckas med det har vi hög  lärartäthet 

och mycket kontakt med branschen genom långa 

 praktikperioder och bra övningsområden. Redan i ettan får 

du träna på att köra grävmaskin och hjullastare och du får 

jobba med uppgifter nära verkligheten. När utbildningen 

är klar får du din yrkesexamen och grundläggande hög

skolebehörighet (om du valt till de ämnena). Du som är 

snabb kan till och med ta ditt Bkörkort på skoltid. Maskin

förarutbildningen är också en bra grund om du vill gå vidare 

till andra yrken i branschen.

Lärarna kan branschen

De gymnasiegemensamma ämnena läser du med  engagerade 

och kunniga lärare som samarbetar med  yrkeslärare och 

instruktörer med lång erfarenhet i gemensamma  lokaler. 

 Personalen hjälper dig att nå dina mål utifrån ME:S 

 pedagogiska modell, som innebär en stor del praktiskt lärande 

på skolan och på företag i branschen.

Spännande praktik

I utbildningen ingår minst 15 veckor APL, arbetsplats förlagd 

utbildning. Under praktikperioderna kommer du vara 

med om en rad spännande projekt som praktikföretagen 

 erbjuder. ME:s position i branschen ger bra praktikplatser till 

alla elever, något som blir en viktig inkörsport till yrkeslivet 

efter skolan.

Bygg och anläggning
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Det behövs fler 
tjejer i branschen.

Våga söka! 
Det självklara valet 

för Jennifer.
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Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av mänskliga rättigheter, 

 samhällsfrågor, omvärlden och hur historien har 

format vår nutid? Skulle du vilja vidare utbilda 

dig till t.ex. advokat, polis, journalist, lärare, 

 bibliotekarie, psykolog eller socionom? Om du vill 

få en bred utbildning som utmanar och förbereder 

dig inför vidare studier på högskola och universitet 

då är samhällsprogrammet på Svalöfs gymnasium 

rätt för dig!

Som elev på samhällsprogrammet i Svalöv möts du 

av engagerade lärare som utmanar och hjälper dig att 

utvecklas i dina studier. Vi erbjuder en lugn studiemiljö 

med en stark gemenskap. Under senare delen av din 

utbildning får du genom våra  programfördjupningar 

kunskaper i retorik och om mänskliga rättigheter, 

 globalisering och internationella samarbeten. Under din 

studietid hos oss erbjuds du som elev också en praktik

period på upp till tre veckor. Då har du möjlighet att 

hitta en arbetsplats som kan ge dig erfarenheter som 

du är nyfiken på inför dina fortsatta studier. 

Beteendevetenskap 
För dig som vill läsa på det  samhällsvetenskapliga 

 programmet och är särskilt intresserad av att  arbeta 

med människor med inriktning mot beteende, 

 ledarskap och kommunikation samt psykologi erbjuder 

vi samhällsvetenskapliga programmet med inriktning 

beteendevetenskap.

Gemenskap, kunskap och möjligheter 
– Vi studerar för framtiden!

Vi erbjuder följande inriktningar

Inriktning Beteendevetenskap

Inriktning Samhällsvetenskap 
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Naturvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av naturvetenskapliga ämnen som 

fysik, matematik, kemi och biologi? Skulle du vilja 

vidareutbilda dig till t.ex. veterinär, läkare, kemist, 

tandläkare, biolog eller ingenjör? Om du vill få en 

bred utbildning som utmanar och förbereder dig 

 inför vidare studier på högskola och  universitet 

då är naturvetenskapsprogrammet på Svalöfs 

 gymnasium rätt för dig!

Som elev på naturvetenskapsprogrammet i Svalöv möts 

du av engagerade lärare som utmanar och hjälper 

dig att utvecklas i dina studier. Vi erbjuder en lugn 

 studiemiljö med en stark gemenskap. Du kommer att 

 utveckla dina kunskaper både teoretiskt och praktiskt 

genom laborationer, experiment och exkursioner. 

Under senare delen av din utbildning får du genom 

våra programfördjupningar kunskaper och  laborativa 

 färdigheter inom bioteknik och mikrobiologi. Du får 

planera, laborera och lära dig analysmetoder som 

används vid mikrobiella undersökningar. Inom bioteknik 

fördjupar du dina kunskaper inom modern DNAteknik. 

Där undersöks gener i olika sammanhang som sjuk

domar och kriminologi. För dig som vill vidareutbilda 

dig till veterinär finns det en veterinärklinik på skolan 

där du kan läsa veterinärmedicin som en Ivalskurs. 

 Under din studietid hos oss erbjuds du som elev 

också en praktikperiod på upp till tre veckor. Då har 

du  möjlighet att hitta en arbetsplats som kan ge dig 

erfarenheter som du är nyfiken på inför dina fortsatta 

studier. 

Naturvetenskap och samhälle
För dig som är intresserad av naturve

tenskapsprogrammet men också 

är  intresserad av samhällsfrågor, 

geografi och en hållbar samhälls

utveckling erbjuder vi natur

vetenskapliga programmet med 

inriktning naturvetenskap och 

samhälle. 

Gemenskap, kunskap och möjligheter 
– Vi studerar för framtiden!

Vi erbjuder följande inriktningar 

Inriktning Naturvetenskap

Inriktning  Naturvetenskap och samhälle
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Fyra åriga program
Gymnasiesärskolans nationella program 
Under de fyra åren kommer skoldagen 

blandas med teori och praktik. Minst 22 

veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

ingår i utbildningen. 

Fordonsvård och 
godshantering
Ett program för dig som är praktiskt lagd och 

är intresserad av fordonsvård och gods

hantering. Under det första året har du kurser 

i både fordonsvård och godshantering. Du är 

både i vår bilverkstad och i skolans truckhall. 

Till år två väljer du vilken inriktning du vill 

fortsätta med. Inom inriktningen fordonsvård 

lär du dig att reparera bilar, utföra service och 

rekonditionering. Väljer du godshantering har 

du möjlighet att ta utbildningsbevis som ger 

behörighet att köra olika slags truckar, samt 

hjullastare. 
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Gymnasiesärskolans nationella program 

Ängelholm 0431-41 56 00
Falkenberg 0346-71 54 00 
Eslöv       0413-55 44 60
www.MaskinGruppen.com

Skog, mark och djur 
Passar dig som är intresserad av naturbruk 

och djur. Vi har två inriktningar; lantbruk och 

djurvård. Väljer du lantbruk har du växtodling 

och lantbruksdjur. På växtodlingen lär du dig 

hur man sköter ett lantbruk och maskiner. 

Du möter våra produktionsdjur; kor, får och 

höns för att lära dig bli en duktig djurskötare. 

Väljer du djurvård sköter du om alla 

skolans djurslag, både produktionsdjur och 

sällskapsdjur såsom kaniner, fiskar, fåglar. 

Du hjälper till att sköta om hundarna på 

vårt hunddagis och de större djuren i 

djurparken såsom åsnor och alpackor. 

Vi erbjuder också kurser inom häst

kunskap. Hästar lär du dig sköta hos 

vår samarbetspartner.

17



Utbilda er till 
framtidens yrke!

Vi har praktikplatser i moderna fordon med 
erfaren personal som handledare under 

praktiken.

Vi kör tempererade livsmedel, styckegods, 
distribution samt spetsbyten.

När du är klar med utbildningen har du 
möjlighet att få jobb hos oss på ett av 

Sveriges bästa åkerier!

www.esperssons.se

Bli 
maskinförare 
Styr din
framtid

www.meskolan.se

BILLESHOLM  
TELEFON 042-724 10 

Du är alltid välkommen till Rask & Björck Bil AB, 
Ängelholm, Billesholm och Hässleholm. 

Vi är transportbilspecialister och sätter alltid kunden i centrum 
– vare sig det gäller köp av en ny eller begagnad bil eller ombyggnationer. 

– eller om du besöker vår verkstad/reservdelsbutik. 
Vi är samarbetspartners med Svalövs Gymnasium. 

RASK & BJÖRCK BIL AB 
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Sydschakt - Uthyrning av entreprenadmaskiner och lastbilar. Samma ledord som 
1973 – Säkerhet, Kvalitet och miljö! Vi finns i Helsingborg, Malmö och Höganäs. 

www.sydschakt.se

 gunnarnilssonmaskin.se

Att bo på internat ger vänner, minnen och 

skratt för livet! 

Personal finns alltid tillgänglig för att stötta och 

hjälpa dig. Här kan man bo måndag till fredag om 

man har lång resväg till skolan. Utöver lunchen, 

som du äter på skolan, så ingår frukost, kvällsmat 

och kvällsfika. Vi hittar på roliga aktiviteter på 

 fritiden som du kan delta i om du vill.

Bo på vårt internat

19



Besöksadress :Rönnebergsvägen 8

E-post: svalofsgymnasium@svalov.se 

Följ oss på facebook och instagram

Svalöfsgymnasium


