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Är du tekniskt intresserad och vill ha hela världen 
som arbetsfält? Från Processtekniska Gymnasiet 
står dörrarna öppna! 

Vad är egentligen processteknik?
– I princip bygger all modern dataö-

vervakad industriproduktion över hela 
världen på processteknik. Skogsindu-
strin liksom den petrokemiska indu-
strin och livsmedelsindustrin, för att 
ta några exempel, bygger på liknande 
ventil- och reglersystem. På Arctic Pa-
per kan vi på plats studera ett sätt att använda tekniken, säger 
Andreas Sülau lärare på skolan.

Praktik utomlands
Processtekniska Gymnasiet ger en bred bas att stå på för fram-
tida yrkeskarriärer eller fortsatta högskolestudier. Bara inom 
skogsindustrin i Sverige återfi nns ca 200 yrkeskategorier. En 
examen från Processtekniska Gymnasiet kan leda till arbeten 
som till exempel processoperatör, konstruktör, försäljare eller 
underhållsarbetare.

Vägen ut i världen

Processtekniska Gymnasiet
Den lilla skolan med de stora möjligheterna!

Tel: 0524-173 73
www.munkedal.se/process

– De allra fl esta som har tagit examen har idag jobb eller 
studerar vidare på högskola, säger Andreas.

Utbildningen möjliggör för eleverna att lika gärna fördjupa 
sig i ellära eller språk som att skaffa sig högskolebehörighet i 

likhet med NV-programmet. 
De 15 veckornas praktik kan göras på 

Arctic Paper eller på andra företag via 
skolans nätverk.

– Vi har två elever som har gjort sin 
praktik i Tyskland, på ett företag som är 
underleverantör till Arctic Paper.

God gemenskap
Fördelarna med Processtekniska Gymnasiet är fl era. Något 
som eleverna själva betonar är sammanhållningen och gemen-
skapen.  

Med en klass i varje årskurs på den treåriga gymnasieut-
bildningen, verkar fyra lärare och cirka 45 elever. Det gör att 
studierna är individanpassade, stämningen god och dialogen 
med lärarna avslappnad och kamratlig. På Processtekniska 
Gymnasiet känner alla varandra.

Den processtekniska gymnasie-
utbildningen i Munkedal, som 
ligger under Kunskapens Hus, 
erbjuder en individbaserad bred 
utbildning som ger stora fram-
tidsmöjligheter. 
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Kvalifi cerade yrkesutbildningar (KY) 
är utformade i samarbete med arbets-
marknadens behov och leder till jobb. 
Naturbruksgymnasiet i Dingle erbju-
der två nya attraktiva utbildningar 
där en tredjedel av utbildningstiden är 
lärande i arbete.

Det fi nns idag ca 300 KY-utbildningar runt 
om i Sverige. Utbildningarna är utformade i 
nära samarbete med näringslivet, står under 
statlig tillsyn och berättigar till studiemedel.
I januari startade KY-utbildningen Golfba-
neskötsel, 50 poäng, på Naturbruksgymnasiet 
i Dingle. Utbildningen är unik i Sverige i sitt 
slag. 

– Vi har deltagare mellan 22 och 53 år. 
En del vill helt byta yrkeskarriär, andra vill 
skaffa sig högre kompetens. Gemensamt 
för studenterna är att de har en mycket god 
arbetsmarknad och gynnsamma karriär-
möjligheter att gå ut till efter examen, säger 
projektledare Richard Lundguist. 

Den 50 veckor lång utbildningen har åter 
kursstart i januari 2006. 

Goda framtidsutsikter
Senare i år, i november, startar Naturbruks-
gymnasiet ytterligare en KY-utbildning; 
Förvaltning och nyanläggning av utemiljö, 
60 poäng.

Barbro Dahlgren är projektledare:
– Utbildningen riktar sig framför allt till 

de som kan tänka sig att arbeta i yrken inom 
park-, kyrkogårds- och trädgårdsförvaltning, 
bostadsbolagen eller entreprenad- och an-
läggningsföretag. En del kanske startar egna 
företag som konsulter inom anläggning och 
skötsel av utemiljöer.

Även inom denna bransch ökar kraven på 
kvalifi kationer, inte minst vad gäller maskin-

Utbildningar i Dingle leder till jobb

kunskap, växternas biologi och serviceanda.
– Duktiga och kompetenta medarbetare 

inom förvaltning och nyanläggning av ute-
miljö är eftertraktade på arbetsmarknaden, 
inte minst med tanke på att 40-talisterna snart 
går i pension.

24 elever vid varje kursstart
KY-utbildningar utvärderas konti-
nuerligt tillsammans med lednings-
gruppen, bestående av en majoritet från 
branschernas näringsliv samt representanter 
från högskola, kommunal vuxenutbildning 
samt studenter, och beräknas enligt planerna 
att fortgå i fyra år.

– Vi kommer att ta in maximalt 24 elever 

KY-utbildningar leder till jobb. Det är projektledare Barbro Dahlgren och Richard Lundguist 
övertygade om. 

Tel: 0524-282 00 • Fax: 0524-400 01
dingle.nbg@vregion.se

www.naturbruk.nu/dingle

Fakta Naturbruksgymnasiet:

Naturbruksgymnasiet i Dingle, Västra 
Götalandsregionens största med totalt 
350 elever, har funnits sedan 1921. 
Skolan har 100 anställda och erbjuder 
elevhem med 240 bäddar. Dessutom 
driver trädgårdseleverna en gårdsbutik 
(öppen fredag eftermiddag). På somma-
ren erbjuder skolan även ett vandrarhem 
för gäster.
Naturbruksgymnasiet erbjuder:
• Naturbruksprogrammet – treårigt 
nationellt gymnasieprogram med inrikt-
ningarna: jordbruk, trädgård, djurvård, 
hästhållning, miljö/naturvård och NV.
•    Kvalifi cerade yrkesutbildningar(KY) 
– Förvaltning och nyanläggning av ute-
miljö, 60 poäng och Golfbaneskötsel, 
50 poäng.
•  Övrig vuxenutbildning 
– Hästhållning, 40 veckor, distans. 
– Jordbruk, 20 veckor, halvfart, distans. 
•  Uppdragsutbildning 
– skräddarsydda kurser (halvdag – tio 
veckor) inom hela naturbruksområdet, 
speciellt anpassade till företag, kommu-
ner och organisationer.
•  Korta kurser – ett fl ertal kurser för 
allmänheten (ex. Blomsterbinderi, Be-
skärning, Hästens utfodring, Sten- och 
plattsättning samt Motorsågning)

vid varje utbildningsstart. Förutom allmän 
högskolebehörighet är det en merit att ha 
branscherfarenhet, säger Richard. Min er-
farenhet är att grupperna med sina olika 
erfarenheter och bakgrund bidrar starkt till 

dynamiken, sammanhållningen och enga-
gemanget. Dessutom är det en bra stäm-
ning på skolan.

Barbro Dahlgren uppmanar husägare 
i trakten att hyra ut rum de månader på 

vinterhalvåret studenterna läser på skolan. 
En tredjedel av utbildningen är lärande i 
arbete (LIA) och görs i möjligaste mån nära 
studenternas egen hemmiljö.

För  mer  information  kontakta  Barbro 
Jensen 0524-282 47 eller gå in på www.ky.se


