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Utbildningen
Vill du arbeta med skog och är speciellt intresserad av jakt och viltvård?
På Torsta kan du gå en utbildning där du både lär dig köra skogsmaskin och
får möjlighet att utveckla ditt intresse för jakt och viltvård. Du får lära dig om
skogsskötsel och träna på att köra skotare. Framförallt får du möjlighet att
fördjupa dig i jakt och viltvård och du får även lära dig att ta tillvarata djuret
genom flåning, styckning och tillagning. Vi har fina jaktmarker i samarbete
med Norrskogs skogsägarförening. Dessutom har vi utbytesjakt med andra
naturbruksskolor i södra Sverige så att du får prova på jakt som vi inte har här
i Norrland. Under utbildningen varvas praktiska och teoretiska moment och
stora delar av utbildningen bedrivs i skog och mark utanför den traditionella
klassrumsmiljön. Förutom yrkeskurser läser du även gymnasiegemensamma
kurser som svenska, engelska, matematik mfl som ger dig en bred utbildning.
På Torsta ges du möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet för
vidare studier.

Maskinerna
För att kunna ge våra elever bredden av körerfarenhet så erbjuder vi maskiner
anpassade till det moderna skogsbruket. I dagsläget så har vi nio egna skogsmaskiner, sex skotare och tre skördare. Maskinparken förnyas årligen.
Den praktiska körningen sker i mindre grupper för att ge maximal körtid för
var och en. Vid varje körtillfälle finns alltid två handledare på plats.

S imulator
Inne på skolan har vi en egen skyttesimulator där du kan träna upp din jaktförmåga. Det finns även ett antal skogsmaskinsimulatorer.

Praktik
Minst 15 veckor av utbildningen genomförs som APL (arbetsplatsförlagt
lärande). Torsta har ett nära samarbete med näringen och du får göra
praktik på flera olika företag. Förutom yrkeskunskaper får du möjlighet
att bli del i yrkesgemenskapen och utveckla en yrkesidentitet. Några av
våra elever har fått möjlighet att göra praktik utomlands.

L ärarna
Hos oss kommer du att undervisas av lärare som har erfarenhet av arbeta både
inom skogsbruket och med utbildning. De har pedagogisk utbildning och är behöriga yrkeslärare. En lärare kommer att fungera som din mentor och vara den
som kommer att följa upp, handleda och stödja dig genom studietiden.

Certifikat
För att ytterligare öka dina möjligheter på arbetsmarknaden erbjuder vi förutom gymnasieutbildningens kurser även möjlighet att certifiera dig:
Motor och röjsågskort
Kompetensbevis ”Natur och kulturmiljövård” ( Grönt Kort)
Jägarexamen
Hjärt och lungräddning ( HLR)

Yrken
Efter avslutad utbildning kan du förutom traditionellt skogsbruk arbeta med
jakt och viltvård samt naturbaserad turism.

S om elev får du:
•
•
•
•

En yrkesutbildning av god kvalité som förbereder dig för yrkeslivet.
Bra studiemiljö i små studiegrupper.
Goda bussförbindelser till Torsta från både Östersund och Krokom.
God mat i vår gårdsrestaurang.

E levboende
Vi har ett elevboende med 20 platser, helpension ingår i hyran.
Här finns tillgång till tvättstuga, gym, kök och uppehållsrum. Varje
kväll finns en fritidsledare på plats som bland annat ordnar aktiviteter
och kan hjälpa till med läxläsning.
Vill du veta mer om våra utbildningar inom skog, lantbruk och djur?
Kontakta Carin Liljekvist, Studie- och yrkesvägledare
0640-188 04 eller carin.liljekvist@jgy.se
Läs mer på www.torsta.se eller på Facebook: Torsta AB

Välkommen till den lilla skolan med det stora hjärtat!

