SKOGSBRUKSTEKNIKER
Vår utbildning syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper
med ett högt teknisk innehåll. Vidare ger utbildningen kunskap om det mindre
skogsföretagets ekonomi och arbetsledning. Efter avslutad utbildning ska den studerande
ha kompetenser för att kunna start och driva ett skogsvårds eller avverkningsföretag
eller fungera som förman/arbetsledare alt. bli maskinförare.
Näringen är i behov av kunniga medarbetare.

Förkunskaper: -Utbildningen är öppen för de som har Naturbruksgymnasium med
inriktning skog eller Kommunal grundutbildning skog eller motsvarande.
-De som har Naturbrukgym. med inriktning lantbruk eller gymnasiets
fordons eller transportinriktning och dessutom följande kurser från
gymnasieskolans nationella program:
MOTMOT01 Motor och röjmotorsåg
NABTERO Terrängtransporter
SKGSKO01 Skogsskötsel 1
-Minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från skogligt
arbete med anknytning till ovanstående kurser.
- De som på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen och som uppfyller följande punkter:
MOTMOT01 Motor och röjmotorsåg
NABTERO Terrängtransporter
SKGSKO01 Skogsskötsel 1 (innefattar grönt kort och/eller natur
och kulturmiljövård enl. SYN-kurser)
-Minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från skogligt
arbete med anknytning till ovanstående kurser.

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till studiemedel
från CSN. För mer information kontakta
studievägledaren på din hemort eller gå
in på

www.csn.se

Obligatoriska kurser

Kurser

Kursupplägg:

Utbildningen omfattar 300 YH p varav 150 p är praktiskt
körning i maskiner.
Teori varvas med de praktiska momenten

Kursorter:

Alfta eller Ljusdal

Antal platser: Totalt 35 varav 20 i Alfta och 15 i Ljusdal
Kursstart:

Vecka 33, sista ansökningsdatum är 15 maj

Upplysningar: Ansökan sker på särskild blankett som skickas till vald kursort.
Ansökningsblanketten finns på respektive hemsida
www.skogstekniska.se eller www.slottegymnasiet.se

Poäng

Natur och miljökunskap – traktplanering
Avverkningsteknik
Ekonomi, entreprenörskap – lagar och avtal
Företagsledning – organisation – kommunik.
LIA med inriktningar
Service, underhåll och felsökning
Skogsråvaror och sortiment
Skogsskötsel
Transportteknik
Summa poäng

(Välj naturbruksprogrammet)

Alfta skogstekniska Utbildnings AB Tel 0271-12222, Utbildningsledare Tord Goude 070-6799124
0706799124 tord@skogstekniska.se
tord@skogstekniska.se
Naturbruk Ljusdal Tel 0651-18580 , Utbildningsledare Christer Näslund 070-3475920
0703475920 christer.naslund@ljusdal.se
christer.naslund@ljusdal.se
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