SMÅBRUK

Djurhållning
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Svenska lantraser
Kursbeskrivning

En vuxengymnasial utbildning där studierna bedrivs på halvtid/distans.
Vi har fysiska träffar i Söderhamn en gång i månaden (fred-sönd). Övrig tid
ägnar du åt egna studier och praktiskt och teoretiskt arbete i ett eget projekt.
Studietakt 50% under perioden 2019-10-11 - 2020-05-21

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar följande gymnasiekurser:
Djurhållning
		
100 p
Lantbruksdjur 1
		
100 p
Odling av djurfoder
100 p
Orienteringskurs			
20 p

Ämnesområden

Undervisningen i ämnet djur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för
yrkesarbete med djur. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta
djur med utgångspunkt i djurs behov och naturliga beteende samt med vetenskapligt beprövade metoder som grund. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla
förmåga att följa fasta rutiner och ta ansvar i arbetet med djur samt kunskaper om
odling av djurfoder och foderhantering.

Förkunskapskrav
Betyg i Svenska för invandrare nivå D.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev.
Den berättigar till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se. Kontakta väglednings-enheten i din kommun för vidare information och studieplanering.

Ansökan

Ansökan görs via vuxenutbildningen i din hemkommun, senast 2019-08-23.
Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier. Utbildningen genomförs
förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma.
Läs mer om småbrukskurser på vår hemsida: www.cfl.se
Ev. frågor besvaras av vägledningen i din hemkommun
eller kursledare Anders Persson 072-715 57 82
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Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning
och därmed kostnadsfri för dig som elev.
Den berättigar även till studiestöd,
läs mer om detta på www.csn.se.
Kontakta CFL Söderhamn och
dess vägledningsenhet för vidare
information och studieplanering.
Utbildningen har planerats i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
i Uppsala, föreningen Södra Norrlands Omställningscentrum (SNOC), Tjärnvik
Alternativodlingar och Växhuset i Mobodarne, Söderhamn

