
 

 

 

 

2020-10-04 

Burgårdens gymnasium 
Skånegatan 20 
412 51 Göteborg 
goteborg.se/burgarden 

  burgardens_gymnasium 
  Burgårdens gymnasium  

E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se  
Telefon: 031-365 00 00  

Frågor & Svar – 
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1. Kan jag arbeta på djurpark efter utbildningen på 

Naturbruksprogrammet? 

Hos oss blir du djurvårdare med breda kunskaper och erfarenheter som 

är eftertraktade men vi erbjuder inte en ren djurparksinriktning. 

 

2. Hur långa skoldagar har jag på Naturbruksprogrammet? 

En normal skoldag är mellan klockan 8 - 16. Det är vanligt med någon 

kortare skoldag och sovmorgon en till två dagar per vecka. 

 

3. Kan jag läsa vidare på universitetet om jag väljer 

Naturbruksprogrammet? 

Ja. Du väljer helt enkelt Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 samt 

Engelska 6 som individuella val. Därmed har du en grundläggande 

högskolebehörighet. För att kunna söka till Djursjukskötarprogrammet på 

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) behöver du även Matematik 2 som du 

också kan välja att läsa hos oss. 

 

4. Kan jag söka till Veterinärutbildningen efter Naturbruksprogrammet? 

Om du vill söka till veterinär måste du först läsa ett naturvetenskapligt 

basår (Fysik, kemi, biologi, matte). Men hos oss får du goda praktiska och 

teoretiska förkunskaper som du har nytta av. 

 

5. Hur mycket APL (praktik) har jag på Naturbruksprogrammet? 

Du har totalt 17 veckor. Den första praktikperioden är tre veckor i slutet av 

år ett. I tvåan och trean har du en period på hösten och en på våren. 

 

6. Hur mycket praktik (APL) har jag om jag läser Naturbruk 

Yrkesintroduktion? 

Du har två veckors obligatorisk praktik på hösten och två veckor på våren. 

Främst sker praktiken på hunddagis. 
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7. Var har jag min undervisning om man väljer 

Naturbruksprogrammet på Burgården? 

Alla lektioner som har med yrkesutbildningen att göra har vi på Landeriet 

som ligger i parken bakom Burgårdens gymnasium. Där har vi 

lektionssalar och djurhus. De gymnasiegemensamma ämnena, som till 

exempel svenska, engelska och biologi, läser du på Burgården i B-huset. 

Dessutom har vi lektioner på Hundakademin, Brukshundklubben, Backa 

Västergård och Clareberg. 


