
Yrkeshögskoleutbildning till 

Driftledare – lantbruk
200 yrkeshögskolepoäng - distansutbildning på deltid (50%)

Utbildningen till driftledare inom lantbruk är en påbyggnad på gymnasiets naturbruksprogram med 
inriktning jordbruk för dig som vill arbeta i arbetsledande ställning inom jordbruket. Förutom en 
fördjupning inom jordbruksämnena, ger också utbildningen utvidgad kompetens inom arbets-ledning, 
entreprenörskap och företagande. Fullgjord utbildning ger yrkeshögskoleexamen. Inriktningen 
är anpassad till driftsinriktningen för jordbruket i norra Sverige och tar därför i första hand upp 
produktion av mjölk- och kött med idisslare. 

Distribuerad utbildning på distans
Utbildningen är ett unikt samarbete mellan 
naturbruksgymnasierna Nytorp i Arbrå, Torsta i Östersund, Gran i 
Öjebyn och Forslunda i Umeå. Undervisningen bedrivs på distans, 
med lokala studiegrupper vid de fyra skolorna. Vi träffas en gång 
per termin i Umeå och sedan ytterligare 3 gånger per termin 
i de lokala studiegrupperna. Däremellan arbetar studenterna 
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kurserna och vi kommer att utnyttja olika tekniska verktyg för att 
kunna ha gemensamma föreläsningar och diskussioner, även när 
vi inte träffas fysiskt i Umeå. Studierna bedrivs på deltid (50%) 
under två läsår. 

Arbetsmarknad
Jordbruket har under lång tid genomgått en snabb struktur-
rationalisering och teknikutveckling, en utveckling som ser 
ut att fortsätta. Det leder till ett ökat behov av anställda med 
fördjupade kunskaper, inte minst i arbetsledande befattning. 
Även för företagarna själva är det viktigt att skaffa sig goda 
kunskaper i ny teknik och biologi, men särskilt öka sin kompetens 
inom arbetsledning och arbetsorganisation.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till såväl företagare som anställda på 
jordbruksföretag.

Samarbetspartners
För att säkerställa att utbildningen håller en hög kvalitet och att 
undervisningen tar med den senaste utvecklingen inom forskning 
och försök kommer vi att sammarbeta med SLU, främst i Umeå och 
Alnarp. Vi kommer naturligtvis också att ha en fortlöpande dialog 
med branschens företrädare, så att kurserna motsvarar arbetslivets 

behov.



Djurförsörjning och djurens välfärd, 20 p
Kursen tar upp avelns betydelse för djurens produktion, hälsa och 
djurvälfärd. Avelsplanering och beläggnings-planering ingår som 
en naturlig del av kursen. Kursen behandlar också djurens hälsa 
och välfärd i produktionen. Den svenska lagstiftningen vad gäller 
djurskydd och djurvälfärd är en viktig del av kursen.

Ekonomi, 20 p
Kursen tar upp ekonomisk lagstiftning för småföretag. 
Driftsplanering och investeringskalkylering liksom bokföring 
och redovisning är viktiga moment. Målet för kursen är kunna 
genomföra och förstå driftsplanering och redovisning, samt tolka 
företagets lönsamhet utifrån bokslutet och förstå innebörden av 
en investeringskalkyl.

Entreprenörskap och företagande, 10 p
Kursen tar upp grunderna i marknadskontakter med 
konsumentperspektivet i fokus. Vidare  ger kursen kunkap om 

nyföretagande och processen från idé till start av företaget tas 
också upp.

Jordbrukspolitik och jordbruksstöd, 10 p
Kursen ger kunskap om EU jordbrukspolitik och de olika 

också en översiktlig kunskap om den globala marknaden för 
jordbruksprodukter och hur den påverkar priserna på den svenska 
marknaden. 

Ledarskap och arbetsorganisation, 20 p
Kursen tar upp arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning. Vidare 
behandlas modeller för ledarskap, arbetsorganisation och 
arbetsplanering. Målet för kursen är att ge grundläggande 
kunskaper som stöd för en roll i arbetsledande ställning.

Maskinsystem och byggnader, 20 p
Kursen ger aktuella och fördjupade kunskaper om maskin-
system på ett modernt lantbruksföretag. Här ingår såväl maskiner 
i fält, som konservering av foder och inom-gårdshantering. 
Byggnadslösningar för mjölk- och/eller köttproduktion tas upp, 
liksom olika system för mjölkning.  Även praktisk hantering av de 
vanligaste maskinerna i lantbruket ingår, med fokus på ny teknik. 

Miljölagstiftning och miljöpåverkan, 10 p
Kursen tar upp miljölagstiftningen och dess tillämpning i 
jordbruket. Vidare ger kursen kunskap i hur man med olika 
åtgärder kan minska miljöpåverkan av driften på gården och hur 
man på ett säkert sätt ska hantera miljöfarliga ämnen på gården. 

Odling av foderväxter, 20 p
Kursen tar i huvudsak upp odling av grovfoderväxter, men även 
andra fodergrödor av intresse för mjölk- och köttproduktionen. 
Tyngdpunkten är arternas och odlingsåtgärdernas påverkan på 
foderkvalitet och skörd. 

Utfodring, 20 p
Kursen ger fördjupade kunskaper om foderutnyttjande och 
fodrets egenskaper hos idisslare (mjölkkor, köttdjur och får). 
Primärproduktionens påverkan på slutproduktens näringsmässiga 
och hygieniska kvalitet, samt betydelsen av livsmedelssäkerhet och 
hur det påverkar det dagliga arbetet i en besättning behandlas i 
kursen. Kursen ger kunskap i att planera utfodringen och skötsel i 
en större djurbesättning.

Lärande i arbete (LIA), 50 p
Kursens mål är att knyta kunskapen närmare praktiken och 
att studenterna ska få en insikt i hur olika produktionssystem/
produktionsinriktningar fungerar. Målsättningen är att varje 
student får erfarnehet från olika typer gårdar. Varje student 
genomför därför LIA på tre olika arbetsplatser. Arbetet utgör 

Kursen omfattar totalt 10 veckors praktik.

Kontakta utbildningsledare Angéla Ekman-Nätt tel. 073-182 44 25 eller kontaktpersonen vid din närmaste skola för ytterligare upplysningar.

Annika Svensson

mobil 070-330 77 88
annika.svensson.2@umea.se
www.umea.se/forslunda

Linda Eriksson
tel 0278-400 80
mobil 073-846 82 73
linda.eriksson@nytorpcentrum.se
www.nytorpcentrum.se

Mimmi Andersson
tel 0911-23 31 20
mobil 070-663 30 72
mimmi.andersson@edu.nll.se
www.grans.naturbruksgymn.se

Nils Hultin
mobil 070-699 13 30
nils.hultin@torsta.se
http://torsta.se

Utbildningens innehåll
I utbildningen, som omfattar 200 Yh-poäng, ingår 9 kurser samt LIA, som presenteras kortfattat här nedan.

Förkunskaper
Naturbruksgymnasium med inriktning jordbruk eller motsvarande 
och minst 1 års yrkeserfarenhet från lantbruk eller likvärdig 
verksamhet. Kunskaper och erfarenheter från andra kurser eller 
annan verksamhet som bedöms relevant kan valideras.

Ansökan senast 18 oktober 2015
Du gör din ansökan Forslundas hemsida där du också
bifogar betyg, CV och alla bilagor. Det går också bra att skicka 
ansökan per post. Märk kuvertet ”Yh-driftledare 2015” och sänd 
ansökan tillsammans med betygskopior och andra relevanta intyg 
till följande adress: 
Forslundagymnasiet, Forslunda 1, 905 91 Umeå.

Terminstider och utbildningens omfattning
Utbildningen startar den 30 november 2015 med en 
3-dagars trä� i Umeå. Mer detaljer om terminstider och datum för 
trä�ar publiceras på skolornas hemsidor. Utbildningen löper under 
2 år på deltid (50 %) och omfattar 200 yrkeshögskolepoäng. 
Fullgjord utbildning ger Yrkeshögskoleexamen.

Med reservation för ändringar.

tel 090-16 41 99


