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Djurskötare i lantbruket, 850 poäng 

Utbildningen passar dig som har ett stort intresse  
av lantbruk och tänker dig en framtid inom mjölk, 
nöt eller grisproduktion. 
 
Du får en bred bas att stå på med kunskap och  
erfarenhet av vanligt förekommande arbetsuppgifter  
inom lantbruk. 

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska  
grundkunskaper kring skötsel av olika djur inom  
lantbruket samt användning av djurstallars tekniska  
utrustning och olika digitala hjälpmedel. 

Utbildningen inleds med en orienteringskurs om svenskt  
lantbruk och djurhållning, där du som har tidigare erfarenhet 
inom lantbruk har möjlighet att få dina kunskaper validerade. 
  
Vi gör också besök på olika praktikgårdar i länet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Huvudämnen      Poäng Kurskod 

Orienteringskurs 50 KGYORKI11D 

   Naturbruk 200 NAUNAU0 

   Lantbruksdjur 1 100 LANLAN01 

Djuren i naturbruket 100 DJUDJR0 

   Biologi naturbruk - Djurens biologi 100 BIGDJE0 

   Fordon och redskap 100 FOHFOR0 

   Lantbruksdjur 2 100 ANLAN02 

   Lantbruksdjur specialisering  100 LANLAN00S 

Summa poäng 850  
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Utbildningens mål 
 
Utbildningen syftar till att ge eleven: 

• förmåga att arbeta inom lantbrukssektorn med mjölk, nöt eller grisproduktion. 

• förmåga att sköta djur inom lantbruket på ett säkert och etiskt sätt med utgångspunkt i 

djurens behov och verksamhetens krav på produktion. 

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess med viss 
företagsekonomisk förståelse. 

• förmåga att göra rimlighetsbedömningar med avseende på till exempel fodergivor. 

• kunskaper om arbetsmiljöfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt. 

• förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande.  

• kunskaper om lagar och andra bestämmelser som berör arbete med lantbruksdjur. 

 
Lärlingsutbildningen sker i nära samverkan med olika lantbruksföretag  
och består av en kombination av gymnasiala kurser från naturbruks- 
programmet som matchar de kompetenskrav som branschen ställer på  
blivande personal.  

Efter slutförd utbildning får du ett dokument som visar vilka kurser du  
har slutfört, samt betyg på de olika kurserna och en bilaga som tydligt  
redogör för ditt yrkeskunnande. 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Utbildningens omfattning 40 veckor 

Utbildningens plats Minst 70 % lärlingsförlagt. Övrig tid Campus Laholm 

Behörighet Kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska 

som andraspråk. Erfarenhet från lantbruk är meriterande 

Sista ansökningsdatum 2020-08-06 

Kursstart 2020-08-17 

Ansökan till Vägledningscentrum, Telefon: 0430 – 265 00 

e-post: vagledningscentrum@laholm.se 


