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DINGLEGYMNASIET AB är en nystartad friskola med visionen att ge våra elever 
en kvalificerad utbildning som möter dagens krav inom naturbrukets branscher. 
För det krävs såväl förankring i traditionerna som förmåga till nytt, kreativt tänkande.

ELEVFÖRBUNDET bildades 1921 och har alltsedan dess bevakat skolans 
intressen. Elevförbundet har på olika sätt arbetat för att bevara den speciella 
”dingleanda” som våra tidigare elever alla kan vittna om. Denna anda är vi nu mycket 
stolta över att få föra vidare till nya generationer av dingleelever!

2017 välkomnades den första kullen naturbrukare till vår nygamla skola. Vi är alla 
oerhört stolta och glada över att åter kunna erbjuda en naturbruksutbildning i
Dingle. Bakom oss har vi skolans många delägare, där flera driver företag eller
arbetar inom de gröna näringarna och som med sin breda kompetens och erfarenhet 
stöttar skolan. De vet vilka krav branschen ställer på en naturbruksutbildning.

KONTAKTNÄT inom naturbruksbranscherna är något som är mycket viktigt för att lätt 
komma in på arbetsmarknaden efter gymnasietiden. Med vårt breda stöd inom
näringarna samt personalens goda kontakter och erfarenheter kan vi ge er detta.
Och för den som önskar läsa vidare efter avslutad gymnasieutbildning ger åren på 
Dinglegymnasiet eleverna en solid grund att stå på. Självklart ger alla inriktningar dig 
grundläggande högskolebehörighet. Dessutom erbjuds på Dinglegymnasiet möjlighet 
att läsa utökat studieprogram för dig som tänker dig en universitetsutbildning med 
högre behörighetskrav.

Just din utbildning är viktig för oss!

Hjärtligt välkommen till oss!

Elisabeth Gejrot
Rektor
Dinglegymnasiet

DINGLEGYMNASIET
EN SKOLA MED TRADITIONER OCH FRAMTIDA VISIONER

VILL DU JOBBA MED HÄSTAR?
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Läs mer på www.dinglegymnasiet.se

DJURVÅRD

HAR DU DRÖMT OM ETT JOBB MED DJUR?

EN UTBILDNING DÄR ALLA 
FICK VARA SIG SJÄLV

Jag heter Jonathan Persson och jobbar på Nordens Ark. 
En vanlig dag på jobbet börjar med att man pratar igenom 
sig på respektive djurgrupp. Därefter förbereder man all 
mat man ska ha under dagen nere i foderköket för att 
sedan köra ut på sin morgonrunda. På morgonrundan 
så räknar man in sina djur och kollar så att alla mår bra, 
byter vatten, ger mat och städar. Efter frukost så arbetar 
man med mindre projekt” det kan innefatta allt ifrån
berikning, publika matningar till fällning av träd. Senare 
på eftermiddagsrundan så kollar man till alla sina djur 
igen, matar, och förbereder inför morgondagen.

Naturbruksutbildning ger en bra grund för att fortsätta 
inom djuryrket. Genom min utbildning fick jag även vikti-
ga kontakter som hjälpt mig in i arbetslivet. Jag upplevde 
utbildningsåren som en tid där alla fick vara sig själv och 
fick vara med. 

 VAD LÄR JAG MIG?

 EFTER EXAMEN

• Foderlära
• Naturliga beteenden
• Beteendeförändringar
• Djursjukdomar
• Djurhantering
• Visitation
• Naturliga miljöer
• Vistelsemiljöer
• Pälsvård
• Kloklippning
• Smittskydd
• Hälsotillstånd
• Avel

• Djurskötare
• Djurvårdare nivå 2

Läs vidare till:

• Djursjukskötare
• Veterinär
• Zoohandlare
• Djurparkszoolog
• Djurskyddsinspektör

Djurvårdsprofilen riktar sig till dig med ett brinnande intresse för olika djurarter och 
som vill jobba med ett djuryrke. Vi erbjuder två olika profiler inom djurvård. Den ena 
riktar sig till dig som vill jobba inom djurparksbranschen. Genom ett samarbete med 
Nordens ark har vi skräddarsytt ett utbildningskoncept för djurskötare inom djurpark. 
Vår andra profil på djurvård riktar sig till dig som vill arbeta inom djurens hälso- och 
sjukvård med målet att du blir djurvårdare på nivå 2.

Oavsett val av profil får du med dig en gedigen kunskap om djur, vilket ger dig goda 
chanser till ett jobb!

“

VI SAMARBETAR MED
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Läs mer på www.dinglegymnasiet.se

HUND

JOBBA MED HUNDAR? DÅ ÄR DETTA PROFILEN FÖR DIG

SÅVÄL VÄNNER SOM KUNSKAP 
FÖR LIVET

Jag heter Frida Ramstedt. Idag pluggar jag till
hundmassör och har en dröm om att en dag starta eget 
företag.  Medan jag läser, arbetar jag extra på ett företag 
som heter DjurVarDag. Där är jag säljare för framförallt 
hundfoder. När utbildningen är klar blir jag diplomerad 
hundmassör och kommer då att arbeta hos dem som just 
hundmassör.

Redan nu under mina studier till hundmassör och i
arbetet på DjurVarDag märker jag hur mycket jag fått med 
mig från min gymnasieutbildning. Jag lämnade
naturbruksutbildningen med såväl vänner som kunskap 
för livet!

 VAD LÄR JAG MIG?

 EFTER EXAMEN

• Hundraser
• Beteenden
• Näringsbehov
• Exteriör
• Sjukdomar
• Uppfödning
• Hundträning
• Trimning
• Hälsovård
• Djurskyddslagstiftning
• Inlärningsmetoder

• Hundtrimmare
• Djurvårdare
• Hundskötare
• Hundföretagare

Läs vidare till:

• Hundmassör
• Veterinär
• Hundfysioterapeut

När du går utbildningen på Dinglegymnasiet får du de kunskaper som krävs för att 
jobba med hund på professionell nivå. I hundutbildningen samarbetar
Dinglegymnasiet med Kennelklubben Väst. Det innebär till exempel att
Kennelklubbens uppfödarutbildning kommer att genomföras som en del i
hundprofilen. Detta gör att du som elev får den utbildning som Kennelklubben kräver 
för att du skall kunna arbeta med uppfödning av hundar.

Vill du efter din utbildning lära dig mer om hundar finns det flera både kortare och 
längre utbildningar. Eftersom du får allmän högskolebehörighet kan du senare läsa 
vidare om du skulle vilja göra det.

“

VI SAMARBETAR MED
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HÄST

LÅT DIN PASSION FÖR HÄSTAR BLI DITT YRKE!

 VAD LÄR JAG MIG?

 EFTER EXAMEN

• Ridning
• Skolkörning
• Anatomi
• Fysiologi
• Hästens historia
• Tömkörning
• Tappsko
• Foderstatsberäkning
• Avel & uppfödning
• Häst vid hand
• Frisering
• Longering
• Hästsjukvård

• Hästskötare
 tävlingsstall
 ridskola
 stuteri
• högskolebehörighet

Läs vidare till:

• Hippolog
• Hovslagare
• Ridlärare
• Equiterapeut
• Veterinär
• Agronom

Drömmer du om ett jobb med hästar? Genom att läsa hästprofilen på
DInglegymnasiet får du möjligheten att uppfylla dina drömmar. Du får en spännande 
utbildning där du med vägledning av våra välmeriterade lärare kommer få den
kunskap och de praktiska färdigheter som du behöver för att kunna jobba
professionellt i hästbranschen.

ATT RIDA HÄSTARNA ÄR 
DEN ROLIGASTE DELEN 
AV ARBETET

Annika Johansson är verksamhetschef på Vänersborgs 
Ryttarförening och ansvarar för ridverksamheten.
På ridskolan finns det 12 stora hästar och 13 ponnyer. 
För närvarande är de ungefär 7 personer som arbetar på
ridskolan några arbetar deltid och har andra jobb vid 
sidan om. Arbetsdagen börjar klockan 7 på morgon med 
att utfodra hästarna som sedan skall släppas ut och
stallet mockas. En del traktorkörning blir det också då
ridhuset harvas regelbundet för att underlaget skall vara 
bra för hästarna. Vi utför också mindre reparationer i 
stallet och på anläggningen. Från eftermiddagarna är det 
ridlektioner som pågår ända fram till kvällen.

En av de som arbetar deltid är Anna Lidén. På Brätte 
arbetar hon som hästskötare och förutom att ta hand 
om hästarna rider hon lektionshästarna för att de skall 
fungera bättre på lektionerna.
-Att rida hästarna är den roligaste delen av arbetet
säger Anna. På sin andra halvtid arbetar Anna på 
Skansen ridskola som stallvärd och instruktör.

Ridskolan har mycket bra framtidsutsikter, antalet
ungdomar som börjar rida ökar. Vi se också att andelen 
pojkar ökar.  Annika säger också att det kan vara svårt att 
hitta kompetent personal när de behöver någon ny.
Möjligheterna att få jobb efter utbildningen på naturbruks-
gymnasium är goda eftersom det i branschen totalt är 
brist på kompetent personal. 

“
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PÅ INTERNATET HAR MAN ALDRIG TRÅKIGT 

OCH MAN TAR HAND OM VARANDRA :)“
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LANTBRUK

VAR MED OCH UTVECKLA FRAMTIDENS LANTBRUK!

DET FINNS ALLTID NÅGOT ATT 
GÖRA

Jag heter Linda Olsson och jobbar som djurskötare på en 
gård i Nossebro som brukar ca 250 ha mark och har 115 
mjölkkor + rekrytering i robotmjölkning. Mina dagliga
sysslor är utfodring av djuren, gödsla ut, utföra daglig
service på mjölkrobotarna och ha koll så alla djuren är 
friska och glada.
 
Jag åker också runt och klipper samt stylar mjölkdjur för 
utställningar eller andra visningar. Jag visar även upp 
djuren i utställningsringen 

Att studera på naturbruksgymnasium är bland det bästa 
jag har gjort. Jag läste jordbruk med NV-inriktning. Jag 
lärde mig mycket och har fått många härliga vänner. Att 
bo på skolan har inte varit en nackdel heller, det fanns 
alltid något att göra, vara på gymmet eller andra
utflykter som skolans friteam och lärare anordnade.
Praktikveckorna som man hade under skoltiden har varit 
nyckel till många av de jobberbjudanden jag fått. 

 VAD LÄR JAG MIG?

 EFTER EXAMEN

• Djurskötsel
• Utfodring
• Foderlära
• Djursjukvård
• Djurhantering
• Klövvård
• Avel
• Maskinlära
• Maskinkörning
• Växtodling
• Skördesystem
• Företagande

• Djurskötare
• Maskinförare
• Egen företagare

Läs vidare till:

• Agronom
• Lantmästare
• Agrotekniker
• Veterinär

Dagens lantbruk är tekniskt avancerat vilket gör att det krävs hög kompetens hos de 
anställda. Lantbruksföretagen har svårt att få tag i utbildad personal. LRF
har räknat med att rekryteringsbehovet är närmare 300 personer per år i Västra
Sverige och det utbildas mindre än 100 personer per år. Lönen är bra och du får
ansvar och ett varierande arbete med bra utvecklingsmöjligheter.

Lantbruksutbildningen på Dinglegymnasiet erbjuder en bred utbildning där du lär dig 
både om lantbruksdjur, odling och maskiner. Skolan har en ekologisk profil och
samarbetar med lantbrukare i Västra Sverige för att du skall få en utbildning som 
motsvarar branschens krav. Vill du läsa vidare finns det många olika möjligheter.

“
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TRÄDGÅRD

TRÄDGÅRD SÅ MYCKET MER ÄN BLOMMOR & GRÄS!

UTBILDNINGEN VAR ROLIG 
OCH LÄRORIK

Mitt namn är Ida Karlsson. Jag tog studenten våren 
2014. Under utbildningen varvades teoretiska och
praktiska lektioner. När man sedan kom ut på praktik fick 
man nytta av allt man lärt sig på skolan. Jag tycker att 
utbildningen var rolig och lärorik. Att man sedan fick göra 
väldigt mycket olika saker, allt ifrån att köra maskiner till 
att stå och plantera gjorde att den ena dagen inte var den 
andra lik vilket speglar arbetsuppgifterna i det verkliga 
arbetslivet.

Efter utbildningen, som var väldigt bred så har jag
jobbat på olika handelsträdgårdar och på kyrkogård.
På kyrkogården är arbetsuppgifterna väldigt olika, de är 
alltifrån ogräsrensning till snöskottning. De är allt som 
man kan tänka sig inom grönyteskötsel.

Vid sidan om har jag även startat upp ett eget företag 
som sysslar med skötsel av grönytor och en liten del 
nyanläggning av rabatter och trädgårdar. Att jag gick en 
naturbruksutbildning gjorde att jag vågade ta steget och 
starta upp ett eget företag, då jag hade mycket kunskap i 
bagaget.

 VAD LÄR JAG MIG?

 EFTER EXAMEN

• Grönyteskötsel
• Anläggning
• Frilandsodling
• Växthusodling
• Växtkännedom
• Trädgårdsmaskiner

• Parkskötare
• Garden center

Läs vidare till:

• Trädgårdsingenjör
• Landskapsing
• Landskapsarkitekt
• Hortonom

Läser du trädgårdsinrikningen på Dinglegymnasiet är du väl förberedd på att jobba 
inom trädgårdssektorn. Våra kursplaner tas fram i samarbete med de olika
branscherna för att kunna tillgodose deras framtida behov. Vi ger dig
högskolebehörighet så du kan läsa vidare efter gymnasiet på någon
yrkeshögskoleutbildning eller på Sveriges lantbruksuniversitet.

“
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NV

KOMBINERA NATURVETENSKAP MED NATURBRUK

På Dinglegymnasiet får du högskolekompetens. Men du kan också få behörighet till 
naturvetenskapliga utbildningar. Du kan då efter gymnasiet söka till veterinär, läkare, 
biolog för att nämna några möjligheter. Du väljer då bort några av
fördjupningskurserna och läser kemi, fysik och matematik istället.

Mitt namn är Lisa Ekström, jag läser idag på
veterinärprogrammet. De första tre åren var det mycket
förläsningar, medan vi nu får göra mycket praktiskt och gå runt 
på olika ”stationer” på universitetsdjursjukhuset. Just nu är jag på 
patologi-avdelningen. Det innebär att dagen börjar klockan 8 med 
utdelning av fall som kommit in för obduktion. Under förmiddagen 
får vi obducera och sedan efter lunch presentera för lärarna vad vi 
har hittat, och diskutera fynden med dem.

Många eftermiddagar och kvällar går fortfarande åt till att
plugga, men jag har efterhand lärt mig att ta mig tid för att träna 
och umgås med mina kompisar. 

Gymnasiegemensamma kurser 
Svenska 1    100
Engelska 5    100
Matematik 1a    100
Idrott och hälsa 1    100
Historia 1a1      50
Naturkunskap 1a1     50
Samhällskunskap 1a1      50
Religionskunskap        50
 
Gymnasiearbete    100

Individuellt val    200

Programgemensamma kurser
Biologi 1     100
Entreprenörskap    100
Naturbruk    200
 
Inriktning Djur 
Djurens biologi    100
Djurhållning    100
Djuren i naturbruket   100
 
Inriktning Lanbruk/Trädgård 
Marken och växternas biologi  100
Fordon och redskap   100
Djuren i naturbruket/Växtkunskap 1  100

Hästskötare 
Hästkunskap 1-3   300
Ridning & körning   200
Ridning1    100
Körning 1   100
Ridning 2   100
Svenska 2   100
 
Hippolog 
Hästkunskap 1-3   300
Ridning & körning   200
Ridning1    100
Körning 1   100
Ridning 2   100
Svenska 2   100
Matematik 2a (utökad kurs) 100

NV häst 
Hästkunskap 1 & 2  200
Ridning & körning   200
+NV kurser

Djursjukvård 
Sällskapsdjur 1&2  200
Djurspecialisering   100
Djursjukvård 1&2   300
Hästkunskap 1   100
Entreprenörskap & företagande 100
Svenska 2   100
 
Djurpark 
Djurpark 1 & 2   200
Djurspeci.- etologi  100
Djurspeci. - bevarandebiologi 100
Djursjukvård 1   100
Entreprenörskap & företagande 100
Sällskapsdjur 1   100
Lantbruksdjur 1   100
Svenska 2   100

NV djurvård 
Sällskapsdjur 1   100
Djursjukvård 1   100
Djurspecialisering   100
Hästkunskap 1   100
+NV kurser

Lantbruk 
Växtodling 1   100
Djurhållning    100
Lantbruksdjur 1 & 2  200
Motor- och röjsåg   100
Lantbruksmaskiner 1  100
Byggnadsunderhåll  100
Lastmaskiner och truckar   100
Svenska 2   100

NV lantbruk 
Lantbruksdjur 1   100
Lantbruksmaskiner 1  100
Växtodling 1   100
Byggnadsunderhåll   100
+NV kurser

Hund 
Hundkunskap 1-3   300
Träning av hund   100
Djurspecialisering   100
Sällskapsdjur 1   100
Aktivitetsledarskap  100
Djursjukvård 1   100
Svenska 2   100

NV hund 
Hundkunskap 1 & 2  200
Träning av hund   100
Djursjukvård 1   100
+NV kurser

Trädgård 
Växtkunskap 2   100
Trädgårdsmaskiner  100
Beskärning och trädvård  100
Motor- och röjsåg   100
Trädgårdsanläggning 1  100
Skötsel av utemiljöer  100
Trädgårdsodling   100
Odling i växthus 1   100
Svenska 2   100

NV trädgård 
Växtkunskap 2   100
Trädgårdsmaskiner  100
Skötsel av utemiljöer  100
Beskärning och trädvård  100
+NV kurser

NV kurser 
Matematik 2 & 3   200
Kemi 1    100
Fysik 1b1   100
Svenska 2   100

NV utökad 
Fysik 1b2 & 2   150
Matematik 4   100
Kemi 2    100
Biologi 2  särskild behörighet erhålles 100

KURSPROGRAM NATURBRUKSPROGRAMMET

Alla Dinglegymnasiets profiler inom naturbruk ger grundläggande högskolebehörighet. Du kan även välja 
att läsa utökad högskolebehörighet för att tex kunna söka in till veterinär, agronom mm. För att läsa utökad 
behörighet väljer du bort några av fördjupningskurserna och läser kemi, fysik och matematik istället.
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NATURBRUK I VÄSTRA SVERIGE

DINGLE har historiskt alltid varit 
en knutpunkt i Bohuslän, Här möts 
järnvägen och E6an vilket ger goda 
förbindelser både norr och söder ut. 
I skolans direkta närhet finns såväl 
mataffär som resturanger.

Järnvägsstationen ligger på
gångavstånd och busshållsplatserna 
är förlagda precis utanför skolans 
område.

Dinglegymnasiet AB
Kustvägen 11C
455 61 Dingle
info@dinglegymnasiet.se
www.dinglegymnasiet.se
0524-42800
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GÅ PÅ DINGLE OCH BO PÅ INTERNAT
Tack vare internatet på skolan, där man 
dessutom får ha med sig sina egna
husdjur, kommer både elever och
personal mycket nära varandra. Man lär 
sig att ta ansvar för sina egna studier 
och får dessutom även uppleva lyckan 
i att ha kompisar som finns där för en i 
vått och torrt. De elever som går på
denna skola hittar vänner redan från
första dagen. Tillsammans blir
utbildningen mycket rolig både under 
lektionstid och på internatet.

I alla våra internatrum bor eleverna själva 
med egen toalett på rummet. Rummen är 
möblerade med säng samt skrivbord för 
studier. I skolans byggnader finns en
minibiograf samt ett fullutrustat gym. 
Skolan har egna minibussar vilka används 
såväl under skoltid samt av friteam på 
kvällarna för att ta sig till olika aktiviteter.

Kamratskap är något vi sätter i focus!

Exempel på aktiviteter friteam anordnar

• Resa till Köpcenter
• Utflykter till bad
• Sällskapsspel
• Gym
• Minibio
• Läxhjälp
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dinglegymnasiet.se
BRED UTBILDNING FÖR GRÖNA JOBB

Mer info om våra inriktningar och skola hittar 
ni på vår hemsida!

Du kan även följa oss på Facebook

Välkommen till tre lärorika år hos oss!


