SPÅNGA GYMNASIUM

SKOG, MARK OCH DJUR

är utbildningen för dig som tycker om att arbeta med växter och djur och vill lära dig mer om hur vår natur fungerar. Du kommer arbeta i vårt djurhus med tropiska fåglar och fiskar,
kaniner och andra sällskapsdjur. Du kommer också få lära dig att arbeta
med växter och utemiljöer här på skolan samt att ge bra service och att
samarbeta med andra. Självklart får du möjlighet att fördjupa dig i det du
är mest intresserad av - det kan handla om allt från hundar eller hästar
till trädgård och mer matematik. Efter utbildningen kan du bland annat
jobba på hunddagis, i en handelsträdgård eller med parkskötsel.
Att tänka på:
 Att arbeta med djur och natur är många gånger arbetsamt
 Du bör vara fri från allergiska problem av alla slag
 I utbildningen ingår 22 veckors praktik utanför skolan (APL)
På skolan finns skolsköterska, kurator, studie– och yrkesvägledare samt
specialpedagog på riktigt alla dagar i veckan. Vår skolrestaurang är prisbelönt och har världens bästa skolmat alla dagar i veckan!
Hjärtat i vår utbildning är vårt djurhus, där du får arbeta med allt från
reptiler, tropiska fåglar och fiskar till kaniner och får. I anläggningen finns
uppemot 1 000 djur fördelade på knappt 100 arter.
Om du är intresserad av att komma hit för besök och att prova på, kontakta Jukka Salo, jukka.salo@edu.stockholm.se
”En självklar utgångspunkt för våra utbildningar är relationen mellan
människa och natur och frågeställningar kring mänskliga rättigheter och
hållbar utveckling. Varje lektion ska vara en utmaning och ett äventyr för
dina sinnen. Arbetsklimatet ska vara öppet och präglas av ett förhållningssätt där lärandet och att lära av sina misstag är viktigare än att alltid ha rätt. Efter din utbildning ska du ha en stark plattform att stå på,
som gör det möjligt för dig att göra aktiva val kring din framtid och förverkliga dina drömmar och förhoppningar.” URBAN VIKSTRÖM, REKTOR

Utbildningsplan
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och Hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1
Svenska (Svenska som andraspråk) 1
Gymnasiesärskolearbete

100
100
50
200
100
50
50
50
200
100

Programgemensamma ämnen

400

Biologi - naturbruk
Naturbruk
Naturbruksteknik
Programfördjupning

100
200
100
900

Djurens biologi
100
Entreprenörskap
100
Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll
100
Skötsel av utemiljöer 1
100
Skötsel av utemiljöer 2
100
Sällskapsdjur 1
100
Sällskapsdjur 2
100
Trädgårdsodling - grund
100
Växtkunskap 1
100
Individuellt val
200
T.ex. Musikproduktion, Trafikantkunskap, Sällskapsdjur
specialisering, Digitalt skapande, Träning och tävlingslära 1 mm

Följ oss på

Spånga gymnasium

