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Nuntorpsgymnasiet	är	en	nystartad	friskola	med	visionen	om	att	ge
eleven	en	kvalificerad	utbildning	för	att	möta	dagens	krav	inom	lantbruk	
och	häst.	Nuntorpsgymnasiet	har	samma	ägare	som	Dinglegymnasiet	
(Dinglegymnasiet	AB)	och	ägs	av	Dingleskolans	elevförbund,	Nuntorps	
elevförbund, Grönt Kluster, fd. elever vid skolorna och företag inom de 
olika branscherna inom den gröna sektorn. Skolan är ett icke
vinstutdelande aktiebolag där allt överskottet återgår in i verksamheten.

ELEVFÖRBUNDEN	bildades	redan	när	skolorna	startades	för	att	ge	
elever möjlighet att hålla kontakten med sina kamrater efter skoltiden 
samt	stötta	nya	elever	som	började	på	skolorna.	Denna	andan	är	något	
vi	är	mycket	glada	över	att	vi	idag	får	möjligheten	att	föra	vidare.
Genom åren har skolorna haft olika ägare men elevförbunden har alltid 
varit	desamma.	Snart	hundra	år	efter	bildandet	står	vi	nu	som	mycket	
stolta	huvudägare	till	Dinglegymnasiet	AB,	som	driver	Dinglegymnasiet	
och	Nuntorpsgymnasiet.

ÄGARE som jobbar och driver företag inom de gröna näringarna gör att 
vi	vet	vad	branschen	ställer	för	krav	på	utbildning	för	deras	framtida
arbetskraft. Med vårt stora kontaktnät är vår målsättning att ge eleverna 
en	fot	in	i	arbetslivet	direkt	efter	skolan	eller	en	solid	grund	att	stå	på	om	
man	önskar	läsa	vidare	efter	avslutad	gymnasieutbildning.	
Just din utbildning är viktig för oss!

Välkommen till oss!

Göran Holmberg

Ordf	Dingleskolan	Dinglegymnasiet	
AB	

NUNTORPSGYMNASIET
EN	SKOLA	MED	TRADITIONER	OCH	FRAMTIDA	VISIONER

VILL	DU	JOBBA	MED	OSS?
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Läs	mer	på	www.nuntorpsgymnasiet.se

LANTBRUK

VAR MED OCH UTVECKLA FRAMTIDENS LANTBRUK!

 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	Nuntorpsgymnasiet	erbjuder	en	bred	utbildning	där	du	lär	
dig både om lantbruksdjur, odling och maskiner. Skolan samarbetar med lantbrukare 
i	Dalsland	för	att	du	skall	få	en	utbildning	som	motsvarar	branschens	krav.	Vill	du	läsa	
vidare	finns	det	många	olika	möjligheter.

VI	SAMARBETAR	MED

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.

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.	

“
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Nuntorpsgymnasiets	samarbetspartner	
Lena och Niclas Stang

Lena är utbildad lantmästare och Niclas 
utbildad driftsledare tillsammans driver 
de gården Södra Kärr i
Melleruds kommun.

På	gården	driver	de	mjölkproduktion	
med	200	mjölkkor	i	en	nybyggd	ladugård	
samt	växtodling	på	190	ha	åker.
Mjölkbesättningen som har hög
avkastning, består av låglandskor.
Växtodlingen	är	enbart	inriktad	på
foderproduktion	till	de	egna	djuren.	
Lena	har	ansvaret	för	mjölkproduktionen	
medan Niclas svarar för ekonomi och 
växtodling.	Idag	arbetar	de	själva	plus	
2,5	anställda	på	gården	

De	ser	goda	möjligheter	att	utveckla	sitt	lantbruk.	Nästa	steg	är	att	starta
mjölkproduktion	på	Nuntorp	med	c:a	60	mjölkkor.	Besättningen	blir	fristående	från	
besättningen	hemma	på	gården	som	är	SRB	kor.	För	att	lyckas	anser	de	att	en
grundförutsättning	är	att	ha	focus	på	det	den	egna	verksamheten	och	följa	utveckling	
och	forskning	inom	mjölkproduktion	men	även	inom	lantbruket	som	helhet.	De	ser	
ljust	på	framtiden	och	ser	ett	stort	behov	av	kompetent	personal.	De	har	inga
problem	att	rekrytera	personal	just	nu	men	är	medvetna	om	generellt	sett	har
lantbruket	i	Dalsland	svårt	att	rekrytera	personal.

KORNA	FLYTTAR	IN	PÅ	NUNTORP!

-	Anledningarna	till	att	vi	startar	mjölkproduktion	på	Nuntorp	är	många.	Vi	ser	utbildning	
som	en	grund	för	lantbrukets	utveckling	och	vill	gärna	vara	med	och	påverka
utbildningen.
Därför	är	de	positiva	till	samarbetet	med	Nuntorpsgymnasiet	och	ser	goda	möjligheter	att	
förlägga	delar	av	undervisningen	till	mjölkstallet	på	Nuntorp.	Etableringen	på	Nuntorp	är	
också	ett	bra	sätt	att	utveckla	företaget	och	öka	mjölkproduktionen.
Produktionen	på	Nuntorp	kommer	att	vara	en	öppen	produktion	med	möjligheter	att	träffa	
företagets	kunder/konsumenter	för	att	visa	på	en	modern	mjölkproduktion.

ANLEDNINGEN	TILL	ATT	VI	STARTAR
MJÖLKPRODUKTION	PÅ	NUNTORP	ÄR	MÅNGA“

Läs	mer	på	www.nuntorpsgymnasiet.se
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HÄST

LÅT DIN PASSION FÖR HÄSTAR BLI DITT YRKE!

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 ser 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
naturbruksgymnasium	är	goda	eftersom	det	i	branschen	i	
sin	helhet	är	brist	på	kompetent	personal.

 VAD LÄR JAG MIG?

 EFTER EXAMEN

•	 Ridning
•	 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
•	 EquiterapeutDrömmer	du	om	ett	jobb	med	hästar?	Genom	att	läsa	hästprofilen	på

Nuntorpsgymnasiet	får	du	möjligheten	att	uppfylla	dina	dörmmar.	Du	kommer	få	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.

“

Läs	mer	på	www.nuntorpsgymnasiet.se
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NUNTORP	I	HJÄRTAT	AV	DALSLAND
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Anna är utbildad lärare och
Richard lantmästare.
Tillsammans	driver	de	
Västergårdens lantbruk som 
omfattar	c:a	1	000	ha	varav	800	
ha.	De	odlar	ekologiskt
konservärtor, konservbönor,
vallfrö,	spannmål.	Dessutom	har	
de	700	köttdjur	och	vallodling.
Förutom familjen har de ett
antal	anställda	och	inhyrda
företag	som	hjälps	åt	att	sköta	
gården.	Totalt	sysselsätter
företaget	c:a	13	personer.
Richard har huvudansvaret för 
jordbruket och Anna sköter
uthyrning	och	administration.

Kunskap	och	teknik	är	två	viktiga	
byggstenar	för	att	kunna
utvecklas inom branschen.
-För	att	kunna	utnyttja	den	nya	
teknik som kommer är det viktigt 
att hela tiden hänga med och 
lära	sig	nya	saker.	De	tror	också	att	det	på	sikt	kommer	komma	nya	grödor	som	de	
kan odla.

För	att	klara	att	utveckla	företaget	krävs	att	de	finns	möjlighet	att	anställa	personal	
med	hög	kompetens	och	som	är	intresserade	av	att	utveckla	sig	kontinuerligt.	Idag	är	
det	brist	på	personal	och	det	kan	vara	svårt	att	hitta	personal,	med	rätt	kompetens,	
när	de	skall	nyanställa.

De	har	köpt	Nuntorp	eftersom	de	anser	att	det	är	viktigt	med	utbildning	och
kompetensförsörjning	till	lantbruket.	Deras	syn	på	gymnasieutbildningen	är	att	det	
skall vara en bred utbildning som ger eleverna en bra grund för arbete inom
lantbruket	eller	fortsatta	studier.	De	ser	goda	möjligheter	att	samla	fler	företag	och
organisationer	samt	naturbruksgymnasium	på	Nuntorp	som	ett	led	i	att	skapa	ett
Grönt	Kluster.	Ett	led	i	detta	är	att	de	nu	bygger	om	ladugården	på	skolan	för	att	den	
nya	arrendatorerna	av	mjölkstallet	skall	få	en	modern	och	ändamålsenlig
produktionsanläggning.		

NUNTORP	HAR	FÅTT	NYA	ÄGARE GRÖNT	KLUSTER	NUNTORP

En	av	skolans	samarbetspartner	är	Grönt	Kluster	på	Nuntorp.	Grönt	Kluster	skapar	
förutsättningar för hållbar utveckling inom de gröna näringarna och närliggande
branscher.

Forskning visar att kluster bidrar till utveckling och innovation. Företag i området får
möjlighet till ökat samarbete och genom samverkan med företagsrådgivare ges stöd till 
nyföretagande.	Det	är	också	en	fördel	att	bedriva	utbildning	i	en	klustermiljö,	med	stora	
möjligheter	till	praktik	hos	företagen.

Föreningen	bakom	klustret	ska	skapa	ett	levande	kunskaps-	och	utvecklingscenter	som	
främjar hållbar utveckling och tillväxt av de gröna näringarna. Grönt Kluster vill aktivt
medverka	till	hållbar	framtid	genom	hushållning	med	våra	resurser.	Redan	nu	pågår
många	verksamheter	på	Nuntorp.	Det	ger	
möjligheter för samverkan med olika
företag	och	föreningar	på	skolområdet	
och eleverna får därmed en utbildning i 
nära samverkan mellan naturbrukets
näringar.	Det	ger	möjlighet	att	hela
tiden	få	tillgång	till	ny	teknik	i	utbildningen.	
Några av de verksamheter som redan nu 
finns	på	Nuntorp	är	
 
-	Hushållningssällskapet
- Andrésen maskin
-	Swedish	Agro	Machinery.
-	Lena	och	Niclas	Stang	mjölkproduktion
- Västergårdens Lantbruk

Försöksverksamhet	Hushållningssällskapet	lägger	ut	
demonstrationsytor	på	Nuntorp

Läs	mer	på	www.nuntorpsgymnasiet.se
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SÄRSKOLA

GYMNASIESÄRSKOLA PÅ NUNTORP

 VAD LÄR JAG MIG?

 EFTER EXAMEN

Beroende	på	din	individuella
studieplans	utformning	kan
du	bla	få	kunskap	inom:

•	 Grönyteskötsel
•	 Anläggning
•	 Växtkännedom
•	 Trädgårdsmaskiner
•	 Lantbruksmaskiner
•	 Djurhållning
•	 Ridning & Körning

•	 En	bra	grund	att	stå	på	för	
att fortsätta ut i arbetslivet

•	 Hjälp	med	utslussning	
till en verksamhet som 
passar	dig

Gymnasiesärskolan	är	till	för	dig	som	på	grund	av	en	utvecklingsstörning	inte	
bedöms	klara	av	gymnasieskolans	kunskapskrav.	Du	behöver	inte	ha	gått	i
grundsärskola	för	att	gå	i	gymnasiesärskola.	Det	finns	både	nationella	program	och	
individuella	program	att	söka	i	gymnasiesärskolan.

I	gymnasiesärskolan	är	alla	program	fyraåriga.	På	de	nationella	programmen	ges	
betygen	A-E.	På	det	individuella	programmet	ges	gymnasiesärskolebevis.

INDIVIDUELLA	PROGRAM
Individuella	program	i	gymnasiesärskolan	är	till	för	elever	
som	behöver	en	utbildning	som	är	anpassad	för	de	egna	
förutsättningarna.	Där	läser	eleven	ämnesområden
istället för ämnen.

Du	får	en	utbildning	under	fyra	år	anpassad	efter	dina	
tidigare	kunskaper,	förutsättningar,	behov	och	intressen.	
Dina	studier	läggs	upp	efter	din	individuella	studieplan,	
och du arbetar enskilt eller tillsammans med andra.

Programmet	omfattar	sex	ämnesområden:
Estetisk verksamhet
Hem-	och	konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk	och	kommunikation

På	Nuntorp	kommer	du	att	få	möjlighet	att	arbeta
praktiskt	med	de	djur	och	växter	vi	har	på	skolan.
Det	ger	stora	möjligheter	för	dig	som	är	intresserad	av	
natur	och	miljö.	Du	kommer	även	ges	möjlighet	att	göra	
APL vid verksamheter som kan ge dig en inblick i vad 
som	kan	passa	dig	efter	din	gymnasietid	hos	oss	på	
Nuntorp.

När	du	slutar	får	du	ett	gymnasiesärskolebevis	som	är	en	
sammanställning av vilka ämnesområden och
eventuella ämnen du läst samt annan viktig information 
om dina studier. Om du bedöms att ha förutsättningar att 
delta i något/några ämnen/kurser från det 4-åriga
Nationella	särskoleprogrammet	kommer	du	att	få	ett
gymnasiesärskolebevis	som	kompletteras	med	betyg	från	
de ämnen/kurser du har läst utifrån 4-åriga Nationella 
särskoleprogrammet.

Läs	mer	på	www.nuntorpsgymnasiet.se
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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 Lanbruk 
Marken	och	växternas	biologi	 	 100
Fordon	och	redskap	 	 	 100
Djuren	i	naturbruket	 	 	 100

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

Maskinförare 
Byggnadsunderhåll	 	 100
Motor-	och	röjsåg		 	 100
Lantbruksmaskiner	1	 	 100
Lantbruksmaskiner	2	 	 100
Entreprenörskap	&	företagande		 100
Lastmaskiner och truckar
inom	naturbruk	 	 	 100
Växtodling	1		 	 	 100
Växtodling	2		 	 	 100
Svenska	2	 	 	 100
    
Djurskötare lantbruk 
Djurhållning				 	 	 100
Lantbruksdjur	1	 	 	 100
Lantbruksdjur	2	 	 	 100
Lantbruksdjur	–	specialisering		 100
Lastmaskiner	&	truckar		 	 100
Lantbruksmaskiner	1		 	 100
Entreprenörskap	&	företagande	 100
Byggnadsunderhåll	 	 100
Svenska	2	 	 	 100

KURSPROGRAM NATURBRUKSPROGRAMMET

Alla	Nuntorpsgymnasiets	profiler	inom	naturbruk	ger	grundläggande	högskolebehörighet. VAD LÄR JAG MIG?

 EFTER EXAMEN

Beroende	på	din	valda
inriktning kan du bla få
kunskaper	inom:

•	 Grönyteskötsel
•	 Anläggning
•	 Växtkännedom
•	 Trädgårdsmaskiner
•	 Lantbruksmaskiner
•	 Djurhållning
•	 Ridning & Körning

•	 En	bra	grund	att	stå	på	för	
att fortsätta ut i arbetslivet

•	 Ett stort kontaktnät
•	 Arbetserfarenhet
•	 Hjälp	med	utslussning	

till en verksamhet som 
passar	dig

PROGRAMET	FÖR	SKOG,	
MARK	OCH	DJUR
Programmet för skog, mark och djur är ett
yrkesinriktat	program.	Efter	avslutat	program	har	
du	kunskaper	för	arbete	med	till	exempel	skötsel	av	
djur,	arbete	i	lantbruk,	park	eller	trädgård.
.
På	Nuntorp	har	vi	tillgång	till	djurhus,	växthus,
ladugård och hästar där du får lära dig sköta djur 
och	växter.		Du	får	en	bred	utbildning	som	bas	för	
arbete	inom	naturbruk.	Programfördjupningen	ger	
dig	specialiserade	kunskaper	för	arbete	till	exempel	
inom lantbruk, skogsbruk och trädgård samt med 
djur.

I	utbildningen	ingår	arbetsplats	förlagt	lärande	
(APL)	med	minst	22	veckor	där	du	ute	på	en
arbetsplats	för	fördjupade	kunskaper	inom
naturbruket.	Det	arbetsplatsförlagda	lärandet	är	
ofta	en	bra	möjlighet	att	få	pröva	på	hur	det	är	att	
arbeta hos en framtida arbetsgivare.

De	första	två	åren	läser	ni	de	gemensamma
kurserna för att under läsår 3 och 4 läsa den
specialisering	du	valt.	De	specialiseringar	vi
erbjuder är mot lantbruk djur, lantbruk odling, häst, 
sällskapsdjur	och	trädgård.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen  900
Engelska	1	 	 	 	 100
Estetisk	verksamhet	 	 	 100
Historia	1	 	 	 	 		50
Idrott	och	hälsa	1		 	 	 200
Matematik	1	 	 	 	 100
Naturkunskap	1	 	 	 	 		50
Religionskunskap	1	 	 	 		50
Samhällskunskap	1	 	 	 		50
Svenska	1	eller	Svenska	som	andraspråk	1	 200

Programgemensamma ämnen   400
Biologi	–	naturbruk	 	 	 100
Naturbruk	 	 	 	 200
Naturbruksteknik	 	 	 	 100

Individuellt val    200

Gymansiesärskolearbete   100

Programfördjupningar   900
(exempel	på	kurser	som	skulle	kunna	ingå)
Djurens	biologi
Fastighetsskötsel	-	Byggnadsunderhåll
Körning - basmaskiner
Hästkunskap
Ridning och körning
Lantbruksdjur
Röjmotorsåg
Skötsel av utemiljöer
Sällskapsdjur
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsodling	-	grund
Växtkunskap
Växtodling
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NUNTORP	I	HJÄRTAT	AV	DALBOSLÄTTEN

NUNTORP	har	under	snart	75	år	varit	
centrum	för	landsbygdens	näringar	i	
Dalsland.	Här	passerar	Väg	E45	med	
bra förbindelser både norr och söder 
ut.

Från	busshållplatsen	är	det
gångavstånd	till	skolan.	Brålanda	
samhälle ligger 4 km från skolan och 
dit går en lokalväg.

Nuntorp
Nuntorp 301
464 64 Brålanda 
info@nuntorpsgymnasiet.se
www.nuntorpsgymnasiet.se
0524-42800
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GÅ	PÅ	NUNTORP	OCH	BO	PÅ	INTERNAT
Bor	du	för	långt	bort	för	att	det	skall	vara	
möjligt	att	pendla	till	skolan	varje	dag	
finns	ett	internat	där	du	kan	bo.	Att	bo	
på	internat	är	roligt,	lärorikt	och
fostrande.	Du	hittar	vänner	redan
första dagen och lär dig att ta hand om 
dig	själv,	ta	hänsyn	till	andra.	Dessutom	
får	du	uppleva	lyckan	att	få	kompisar	
för	livet	som	ställer	upp	för	dig	i	vått	och	
torrt.Tillsammans	med	dina	vänner	på
internatet blir utbildningen rolig både
under	lektionstid	och	på	fritiden.

Rummet är möblerat med säng och 
skrivbord för studierna. På kvällarna
arbetar en fritidsledare som ordnar olika 
aktiviteter	för	de	som	bor	på	internatet.

Exempel	på	aktiviteter	friteam	anordnar

•	 Resa	till	köpcenter
•	 Utflykter	till	bad
•	 Sällskapsspel
•	 Läxhjälp
•	 Bakkvällar

“ PÅ	INTERNATET	HAR	MAN	
ALDRIG	TRÅKIGT	OCH	MAN	
TAR	HAND	OM	VARANDRA
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nuntorpsgymnasiet.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!


