Sveriges största yrkeshögskola

AGROTEKNIKER

inom de gröna näringarna

– Framtidens utbildning

Den gröna näringen är en framtidsbransch i behov
av kompetenta medarbetare och företagare!

100%
får jobb

MÖJLIGHETER

I år har 100 procent av våra
studenter fått jobb eller startat
eget företag direkt efter sin
utbildning.

VERKLIGHETEN

LIA

ger trygghet

Teori varvas med praktik
genom LIA (Lärande i
arbetslivet), som ger dig
ökad arbetslivserfarenhet
och nya kontakter redan
under studietiden.

RÄTT I TIDEN

av bransch

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform
som erbjuder efterfrågade
utbildningar i nära samarbete
med näringslivet.

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Vuxenutbildning
Naturbruksförvaltningen

Naturbruk.nu

Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

Naturbruksförvaltningen

Läs mer om alla våra utbildningar

Designad
KOMPETENS

BLI EN DEL AV

FRAMTIDEN!

Hos oss har du möjlighet att skräddarsy din utbildning efter vad du har för
intressen och mål. Det finns många
valbara kurser och minst 20 veckors (LIA
– Lärande i arbete), vilket gör att du kan
specialisera dig inom ett visst område.
I agroteknikerutbildningen om 450
YH-poäng får du fördjupade kunskaper
inom lantbrukets husdjur, växtodling, teknik, ekonomi och arbetsledning som leder
till kompetensnivån SEQF nivå 6. Du får
både de senaste forskningsrönen varvat
med erfarenheten från kunniga branschföreträdare tack vare vårt nära samarbete
med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU,
och näringslivet. Under din utbildning
möter du över 100 experter och genom
LIA:an kommer du ut i praktiken där du
skaffar dig viktiga kunskaper och kontakter. Du har stora möjligheter att bygga
ditt eget nätverk i branschen.

på bys.nu

STORA MÖJLIGHETER ATT SKRÄDDARSY DIN UTBILDNING
OBLIGATORISKA KURSER
• Introduktion
• Skog, ekologi och kretslopp
• Grovfoderproduktion med biologi 		
och kemi i växter och foder
• Företagsutveckling och driftledning
• Kommunikation
• Arbetsliv och ledarskap
• LIA1
• LIA2
• LIA3
• LIA4
• LIA5
• Examensarbete

VALBARA KURSER
• Enskilt projekt
• Redovisning, bokslut och beskattning
• Teknik för hållbar växtodling
• Växtodling 1
• Växtodling 2
• Fördjupning växtodling
• Grisproduktion
• Lammproduktion
• Mjölkproduktion med näringsfysiologi,
fodermedel och fodertilldelning
• Mjölkproduktion med omvärldsanalys, 		
djurhälsa, avel och produktion
• Nötköttsproduktion
• Teknik för hållbar animalieproduktion

