
Friskolan Nytorp Tel. 0278-40080 info@nytorpcentrum.se 

Kyrkbyn 4900          Nytorps Utbildningscenter www.nytorpcentrum.se 

820 10 Arbrå 

   Arbrå 2014-03-24 

Till Dig som har sökt naturbruksprogrammet 2014 

I Ditt gymnasieval 2014 har Du, i något av Dina val, sökt en inriktning inom naturbruks-

programmet. Naturbruksprogrammet erbjuder flera intressanta och utvecklande inriktningar 

för de som är intresserade av djur och natur eller som har intressen inom de gröna 

näringarna. Du har säkert goda grunder för de val Du har gjort, men vi på Friskolan Nytorp 

vill ändå erbjuda Dig möjligheten till en närmare bekantskap med inriktningen ”Lantbruk”. 

De svenska lantbruken tillhör de modernaste i världen och ligger i framkant både när det 

gäller djurvälfärd och teknik. Branschen har ett stort behov av kompetenta medarbetare och 

erbjuder intressanta och utvecklande arbetsuppgifter för Dig som är djur- och/eller 

maskinintresserad. Friskolan Nytorp kan erbjuda Dig en utbildning som ger goda möjligheter 

till ett intressant och utvecklande arbete - som anställd eller som egen företagare - efter 

Dina gymnasiestudier. Utbildningen erbjuder också en bra grund för fortsatta studier på 

högskolenivå.  

För att visa lite mer vad ett arbete inom lantbrukssektorn kan innebära, och för att berätta 

om vår utbildning, vill vi bjuda in Dig till ett studiebesök på en modern mjölkgård nära Dig. 

Gårdarna som vi besöker är dessutom praktikvärdar för elever från Friskolan Nytorp. Under 

dagen får Du tillfälle att ta del av vad arbetet på en mjölkgård innebär, både vad gäller 

djurskötsel och maskinarbete. De anställda på gården berättar om sina erfarenheter av att 

arbeta på lantbruk och elever från Nytorp berättar om hur det är att gå på en lantbruksskola. 

Vi bjuder på grillade hamburgare och fika under dagen. 

Du är välkommen till Janpers Lantbruk i Stora Skedvi, Dalarna lördagen den 5 april                

kl. 10.00-14.00 och till US Farming i Torpshammar, Medelpad lördagen den 26 april            

kl. 10.00-14.00. Se adresser till gårdarna på nästa sida.  
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Den 11-12 april anordnas Maskindagar på Nytorp i Arbrå, flera försäljare ställer ut, det hålls 

provkörning och man kan även prova maskinsimulator. Då har Du tillfälle att komma och se 

vår skola och Du erbjuds även möjligheten att övernatta i vårt fina elevhem. Vi anordnar lite 

aktiviteter på fredagskvällen och sedan har Du möjlighet att titta runt på Maskindagarna på 

lördagen. Arrangemanget är helt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat så först till 

kvarn gäller.  

Om Du har frågor eller vill anmäla Dig till övernattningen är Du välkommen att höra av Dig 

till Linda Eriksson på telefon 0278-400 80 eller linda.eriksson@nytorpcentrum.se. 

Om Du inte har möjlighet att vara med på någon av dessa träffar, men ändå vill veta lite mer 

om vad det innebär att gå naturbruksinriktningen är Du självklart välkommen till oss någon 

annan dag. Ring eller maila så hittar vi en dag som passar.  

Med vänlig hälsning, 

Friskolan Nytorp 

 

 

genom Pär Höglund, rektor 

 

 

Adresser inför gårdsbesök:  

Janpers Lantbruk i Stora Skedvi, Dalarna  

Lördagen den 5 april kl. 10-14   

Adress: Västerby 55, 783 92 Stora Skedvi   

 

 US Farming, Medelpad  

Lördagen den 26 april kl. 10-14 

Adress: Storboda 449, 840 13 Torpshammar 

 

Hoppas vi ses! 


