


EN ANNORLUNDA, ROLIG  
OCH LÄRORIK STUDIETID!
Tycker du om att arbeta med djur eller lantbruk? Gillar du 
att lära dig genom praktik, där ditt stora intresse kan ge 
dig fantastiska yrkesmöjligheter? Då är Nordvik verkligen 
något för dig. Vår anläggning ligger i en fantastisk miljö 
nära havet med naturen i centrum. Här finns möjlighet att 
ha mysiga grillkvällar, paddla kanot eller vara ute i skog 
och mark med kompisar och djur. Närheten till E4:an gör 
att det är enkelt att ta sig hit.

Naturbruksprogrammet hos oss är en lärlingsutbildning 
där du till stor del lär dig genom att vara med och sköta 
Nordviks egna djur, jordbruksmarker, djuranläggningar, 
maskiner, ridhus och omgivande naturområden. 

Du får alltid en yrkesexamen och du kan också göra ett 
val som ger dig grundläggande eller utökad högskole-

behörighet. På Nordvik finns även gymnasiesärskolans 
två program, Skog, mark och djur samt Fordonsvård och 
godshantering.

Vår verksamhet är liten och familjär där vi satsar på dig 
som elev. Till exempel har vi små undervisningsgrupper 
där våra lärare har tid att ge dig det du behöver under din 
utbildning. Och vi gör det där lilla extra för dig som elev. 

Är du inte behörig till ett nationellt gymnasieprogram? Då 
kan IMV eller IMYRK vara något för dig! Då får du chan-
sen att plugga upp dina betyg eller läsa mer direkt mot 
ett yrke. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att få 
mer info om hur du kan söka till Nordvik!

Varmt välkommen till Nordvik!

“Bor man på Nordvik 
kan man paddla kanot 
och fiska på kvällarna 

om man gillar det.  
Vi har även ett VR-rum 

där man kan spela”

– Albin Nehner, NB19



ELEVBOENDE PÅ PLATS
Vårt elevboende finns till för dig som vill bo på anlägg-
ningen under skolveckorna. Vi har plats för 80 elever och 
på internatet finns en anställd boendevärd som tar hand 
om dig när du bor hos oss. Här blandas människor med 
skiftande bakgrund och erfarenheter, vilket bidrar till 
personlig utveckling och skön gemenskap. På Nordvik får 
du vänner för livet! 

Du vet väl om att du kan ha med dig din egen hund eller 
häst? Här finns ett privatstall med 14 boxar. Du som har 
hund bor tillsammans med din fyrbenta vän på kvällarna. 
På dagarna är den i våra fina hundgårdar.  

”Maten vi får är  
hälsosam så vi får bra 
energi och dessutom är 

den fantastiskt god!”

– Elever i NB19

ÄT GOTT VARJE DAG!
På Nordvik finns en fantastisk restaurang. God mat är bra 
för både kropp och själ. Går du en praktisk utbildning, där 
du rör dig mycket, är det såklart extra viktigt att få i sig 

en näringsriktig kost. Det får du hos oss! I vår restaurang 
lagas all mat från grunden. Restaurangen har en ekologisk 
profil med många lokalproducerade råvaror. 



LANTBRUK
Är du intresserad av djur, maskiner och odling? Vill du 
utveckla dina kunskaper i djurkunskap och maskinhan-
tering? Då är Naturbruksprogrammet med inriktning 
Lantbruk ett passande program för dig. Hos oss får du 
vara med i praktiken och sköta vårt lantbruk. Du får delta 
i hela årshjulet gällande både odling och djurskötsel. Du 
följer odling av spannmål från sådd till färdigt foder. Du är 
också med från planering och val av tjur till att kalvarna 
föds och växer upp. Beroende på årstid sköts vårbruk, 
gödselkörning, harvning, sådd och stängsling. Du får även 
sköta dikor och får, köra foder och strö m m.  

Du läser kurser som Djuren i naturbruket, Lantbruksdjur 1 
och 2, Växtodling och Lantbruksmaskiner. De kunskaper 
du får hos oss gör att du direkt efter gymnasiet kan arbeta 
som djurskötare och traktorförare inom lantbruket, om 
du inte väljer att starta eget företag. Vill du läsa vidare kan 
du göra det på både högskola och universitet. Där kan  
du läsa till bland annat agrotekniker, gårdsmästare, lant-
mästare eller driftledare.

”Jag valde att gå Lantbruk på Nordvik för 
jag har hört att det är bra, att man får lära 
sig mycket inom lantbruket. Jag får lära 
mig att köra traktor, ta hand om djuren, 
odling och växter inom lantbruk. När jag 
gått klart skolan vill jag flytta söderut och 
jobba på ett lantbruk.” 

- Ellen Olsson, NB19

Välkommen till oss för en enklare vardag! 
Vi har marknadens största sortiment av mat, 
dryck, utrustning, tjänster och service för 
restauranger och storkök. 
Kontaktuppgifter till våra lokala säljkontor
hittar du på martinservera.se



DJURVÅRD
Tycker du om att ta hand om både friska och sjuka djur? 
Vill du lära dig att tyda djurens signaler på en högre nivå? 
Går du Djurvård hos oss får du lära dig just detta. Du 
får lära dig om olika arters utfodring, skötsel, beteenden 
och speciella behov. Du kommer att läsa ämnen som 
Sällskapsdjur, Djurens hälso- och sjukvård och Djurens 
biologi. Du kommer att läsa om djurens anatomi samt 
lära dig om olika sjukdomar och förebyggande åtgärder. 
Under dina tre år får du vara med och ta emot patienter 
på veterinärkliniken som ligger på Nordvik.

Hos oss jobbar du med Nordviks egna djur. I vårt  
djurhus bor det bland annat gnagare, reptiler, fåglar,  
fiskar och kaniner.

Under din gymnasietid har du möjlighet att ta en grund-
kurs i läkemedelshantering, vilket gör dig mer attraktiv 
på arbetsmarknaden. Med din D9-behörighet innebär 
det att du kan få utföra fler arbetsuppgifter och få utökat 
ansvar om du jobbar på en veterinärklinik. 

Efter avslutad utbildning hos oss kan du direkt börja arbe-
ta i djuraffär eller som djurvårdare på djursjukhus/kliniker 
eller välja att utbilda dig vidare till exempelvis zoolog eller 
legitimerad djursjukskötare. 

Vi har ett gott samarbete med Din Veterinär i Sollefteå, 
där flertalet av våra lärlingar gör sin praktik.

PROFFS PÅ RENGÖRING!
• Byggstädning
• Företagsstädning
• Flyttstädning
• Fönsterputsning (även fönsterputsning  

på hög höjd)
• Golvvård, golvrenovering av linoliummattor
• Butiksstädning www.nylandsstad.comwww.nylandsstad.com

HUND
Tycker du väldigt mycket om hundar? Vill du i framtiden ha 
ett yrke innefattande hund, som till exempel Hund- 
förare, Hundbeteendevetare eller Läshundsförare? Då är 
vår hundinriktning en mycket bra start. Då du går inriktning 
Hund hos oss får du lära dig om olika arters/rasers utfodring 
(smådjur och hund), skötsel, beteenden, avel och speciella 
behov. Du läser kurser som hundkunskap, djurens biologi 
och sällskapsdjur.

Hundbranschen växer och det finns många yrken att utbilda 
sig vidare till efter avslutad gymnasieutbildning. Några yrken 
du kan läsa vidare till är Hundförare (Försvarsmakten, Polis, 
Tull, Kriminalvården), Hundfrisör, Dogwalker, Hundbeteen-
devetare, Massör, Akupunktör, Kiropraktiker eller Läshunds-
förare. Annars är du direkt efter avslutad gymnasieutbildning 
hos oss redo att jobba på hunddagis eller i djuraffär, eller 

kanske starta ditt eget hunddagis. Som lärling hos oss har 
man även möjlighet att bli allmänlydnadsinstruktör.

På Nordvik kan du jobba med din egen hund eller en lånad 
hund. Vi jobbar med olika discipliner såsom Agility, Nose 
Work, Lydnad, Rallylydnad, Spår m m. Tänk vad härligt att få 
ha med din egen hund!



”Jag valde Nordvik för att jag ville gå en 
linje med hästinriktning, eftersom det 
är mitt största intresse. Jag var ganska 
skoltrött efter högstadiet och ville därför 
gå en linje med mycket praktik. Jag är 
mycket nöjd med mitt val, det bästa är att 
jag får rida på skoltid och utveckla min 
ridning. Jag vill även satsa mycket på min 
egen häst som jag tävlar hoppning på, 
och har därför valt att stalla upp honom 
i Nordviks privatstall. Efter gymnasiet 
vill jag jobba i ett försäljnings- eller 
tävlingsstall här i Sverige, men jag har 
också en dröm att jobba på Irland.” 

Ronja Brännström Stattin, NB18

HÄST
Brinner du för hästar? Vill du utveckla dina kunskaper om 
hästen, ridningen och allt runtomkring? Då är inriktningen 
Häst rätt alternativ för dig. Går du Häst på Nordvik rider 
du flera dagar i veckan för våra välutbildade och engage-
rade lärare. Du lär dig om hästens anatomi och fysiologi, 
ridlära och foderlära. Du lär dig också köra traktor och 
sköta häststall och kringområden. Du läser kurser som 
Hästkunskap, Djuren i naturbruket och Djurens biologi. 

Yrkesutgången är Hästskötare och du kan direkt efter 
studenten börja jobba som hästskötare i olika typer av 
stallar. Eftersom du i årskurs 3 erbjuds att avlägga Svenska 
Ridsportförbundets Yrkesprov för hästskötare, och dess-
utom lär dig att med traktor hantera foder och ridbanor, 
gör det dig extra attraktiv på arbetsmarknaden. Vill du 

istället läsa vidare så finns många olika alternativ; du kan 
till exempel bli Hippolog, Ridlärare, Stallchef, Hovslagare 
eller Unghästutbildare.

Under utbildningen rider och sköter du Nordviks egna 
hästar. Det är stora hästar av halvblodsmodell som är väl 
utbildade för sin uppgift i dressyr och hoppning. Under 
årskurs 3 kan du på fritiden få möjlighet att tävla på våra 
hästar. Har du en egen häst du vill ta med till Nordvik? Vi 
har ett ljust och fräscht privatstall med 14 boxar där din 
häst kan stå uppstallad.

ALLT FÖR RYTTARE HÄST & HUND             HOOKS.SE

  Love your  
horse

CC



”Att arbeta med utemiljöer är ett praktiskt 
jobb som är spännande och omväxlande. 

Förutom att det är fantastiskt roligt så är det 
också så att branschen fullkomligt skriker 

efter kompetent personal. Vi kör maskiner, 
ritar, anlägger vackra och funktionella 

miljöer, sköter och underhåller dem och 
beskär träd. Ja, att vara trädgårdsanläggare 

är nog världens roligaste jobb!” 

– Carina Wallin  
instruktör Trädgårdsutbildningen

0613-500 91 
www.zetterbladstrafik.se

TRÄDGÅRD
Gillar du växter, trädgård och att arbeta utomhus? Är du 
intresserad av anläggning och vill ha ett yrke som är både 
kreativt och omväxlande? Då är Naturbruksprogrammet 
Trädgård rätt val för dig. Gymnasieutgången hos oss är 
”Trädgårdsarbetare med inriktning mot skötsel av ute-
miljöer” samt ”Trädgårdsarbetare med inriktning mot 
trädgårdsanläggning”. Dessa yrkesutgångar ger  
mycket stora chanser till jobb direkt efter gymnasiet. 

Du får lära dig om växter, trädgårds- och parkskötsel samt 
hur man anlägger och underhåller olika utemiljöer. Under 
utbildningen får du också hantera och köra trädgårdsma-
skiner som traktorer och större gräsklippare. Du får även 
möjlighet att ta motor- och röjsågskörkort. Kombinationen 
av dessa kunskaper är mycket eftertraktade på arbets-
marknaden och ger dig en hög anställningsbarhet. 

Du tillbringar största delen av din lärlingstid på Nordvik som 
har stora grönområden, markbyggnadshall och flera växthus. 

Du kommer också ges möjlighet att åka till annan plats 
och göra praktik för att knyta kontakter i näringen utanför 
Nordvik. Efter gymnasiet kan du söka jobb i utemiljö-
branschen hos till exempel fastighets- och bostadsbolag, 
kyrkogårdsförvaltningar, kommuner, privata företag inom 
planering, anläggning och skötsel av utemiljöer eller golf- 
banor. Väljer du att läsa kurser för grundläggande behö-
righet och viss särskild behörighet under din gymnasietid 
kan du även läsa vidare till exempelvis landskapsingenjör 
eller trädgårdsingenjör. 

Nordvik har i samarbete med Svenska Golfförbundet 
valt att ge lite extra kunskap om just skötsel av grönytor 
såsom golfbanor. På så vis kommer du efter gymnasiet 
kunna arbeta som greenkeeper. 



PRAKTISERA PÅ  
NORDVIK! 

Går du i årskurs 8 eller årskurs 9 och funderar på att söka till Nordvik? Då har 
du möjlighet att prova på att vara elev för en dag eller göra din praktik hos 
oss. De dagar du är hos oss får du möjlighet att vara med på lektioner och 

hjälpa till att sköta djuren.

KONTAKTA OSS

Nordvik Utbildningar AB
Nordvik 108

872 98 Noraström
Telefon: 0613-71 12 00

E-post: nordvik@naturbruk.net
www.naturbruk.net
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