
Gamlebygymnasiet



Hushållningssällskapet 
Kalmar-Kronoberg-Blekinge

• Gamlebygymnasiet, Gamleby

• Naturbruksgymnasiet Kalmar

• Ingelstadgymnasiet, Växjö

Riksintag



Utbildningar i Gamleby

• Naturbruksprogrammet

• Introduktionsprogrammet

• Bygg- och Anläggningsprogrammet



Inriktningar

Djur
(Djurvård, Djursjukvård, Hund)

Lantbruk
(Entreprenad, Lantbruk, Häst och Ridsport)

Trädgård





Nationell digitaliseringsstrategi 
för skolan

”Regeringens övergripande mål för strategin är att 
det svenska skolväsendet ska vara ledande i att ta 

vara på de möjligheter som digitaliseringen av 
samhället medför. Barn och elever ska uppnå en 
hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen 

och likvärdigheten ska stärkas.”



Styrdokument i skolan

Skollag
Gymnasieförordningen
Läroplan
Examensmål
Ämnesplaner



Examensmål 
Naturbruksprogrammet

Med utgångspunkt i praktiskt arbete inom naturbruk ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att ta 
initiativ och lösa problem på ett ansvarsfullt sätt. Eleverna ska kunna planera och genomföra 
arbetsuppgifter samt bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande. 

Utbildningen ska också bidra till att utveckla 
elevernas förmåga att använda digital teknik som 

förekommer inom för utbildningen relevanta 
yrkesområden. Under utbildningen ska eleverna utveckla praktiska färdigheter som 

kopplas till förståelse och reflektion. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att ta ställning i etiska 
frågor och kunna omsätta sina ställningstaganden i praktisk handling. 



Branschernas möjligheter att 
påverka utbildningen?

Programråd

Yrkesnämnder

Skolverket

Riksdag

Regering



Digitalisering på 
Gamlebygymnasiet





Digitalisering på Gamlebygymnasiet

• Extens, Novaschem, Dexter, Schemaapp
• Chromebook
• Kompensatoriska och digitala läromedel
• Google Classroom, SO-rummet
• Simulatorer
• Dataväxt
• Mjölkrobotdata
• GPS-teknik
• 3D-teknik
• Maskinstyrning och laser
• Drönarteknik



Följ oss på gamlebygymnasiet.nu 
och facebook



Kursupplägg NB

Kursområde Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 600

Programgemensamma karaktärsämnen 400

Inriktningskurser och fördjupningar 1200

Gymnasiearbete 100

Individuellt val 200

Summa 2500 poäng



Historik 

• 1891 Lantbruksundervisning Södra Vi

• 1898 Gamleby lantmannaskola

• 1957 Utbildning på Valstad gård

• 1971 Gymnasieutbildning

• 1974 Trädgårdsutbildning

• 1992 Treårig gymnasieutbildning

• 2017  Bygg- och anläggningsutbildning

• 1957: 30 elever

• 1992: 120 elever

• 2010: 200 elever

• 2018: 115 elever



Seminariet ska ur olika perspektiv belysa hur 
digitaliseringen påverkar dagens och framtidens 
samhälle och vad som händer inom den gröna sektorn. 
Seminariet ska initiera en diskussion om hur vi som 
enskilda organisationer/företag och framför allt i 
samverkan, kan utnyttja digitaliseringen för att 
effektivisera utvecklingen av den gröna sektorn. 
Skapandet av mötesplatser för långsiktig samverkan är 
ett viktigt resultat av seminariet.



Styrkedjan
• Skollagen beslutas av riksdagen.

• Riksdagen beslutar om vilka program och vilka    
gymnasiegemensamma ämnen som ska finnas.

• Regeringen fastställer examensmål för varje 
nationellt program i gymnasieskolan. 

• Gymnasieförordningen beslutas av regeringen 

• Läroplanen beslutas av regeringen. 

• Skolverket fattar beslut om ämnesplaner. 


