GAMMELKROPPA SKOGSSKOLA
SKOGSTEKNIKERUTBILDNING
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SKOGSTEKNIKERPROGRAMMET 120 HP
Medarbetare i framtidens skogsbruk måste ha en bred kompetens. För att kunna sköta skogen på
ett ekologiskt riktigt och ekonomiskt sunt sätt krävs goda teoretiska och tillämpbara kunskaper om
skog och skogsbruk. Data måste samlas in och analyseras. Som student vid Gammelkroppa
Skogsskola har du tillgång till utrustning för skoglig datainsamling och bearbetning. Tillämpad
användning av mätutrustning och geografiska informationssystem (GIS) löper som en röd tråd
genom hela utbildningen med en naturlig stegrande svårighetsgrad. Undervisningen sker ofta i
projektform med hjälp av datorer. Därför ställer vi krav på egen dator. När du lämnar skolan efter
fyra terminer kommer dina färdigheter att utnyttja skoglig fältutrustning och GIS vara väl
utvecklade.
Vi har en egen studieplan och erbjuder praktiskt inriktad utbildning i nära kontakt med
skogsnäringen, använder oss av stor andel experter inom olika områden som gästföreläsare och
utbildningen innefattar även nätverksskapande praktik.
Utbildningen fokuserar på följande:

BASKUNSKAPER OCH PERSONLIG UTVECKLING
Utbildningen kräver att alla studenter har vissa grundkunskaper. Matematik, statistik och
datorvana är viktigt. Fortlöpande under utbildningen arbetar vi med din förmåga att
kommunicera, såväl muntligt som skriftligt.

SKOGENS EKOLOGISKA VÄRDEN
Skogsbrukaren måste ta hänsyn till skogens alla värden. Ekonomiska värden är viktiga men
samhället och marknaden ställer också stora krav på att ta hänsyn till skogens samtliga värden.
T.ex. skogsekosystemets egenvärde, rekreation, rent vatten, m.m.
Skogspolitik och ekologi lyfter viktiga ämnen som tas upp under utbildningen. Exempel på detta är,
”Målbilder för god miljöhänsyn” och ”Branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark”.

SKOGSPRODUKTION & SKOGSSKÖTSEL
Att behärska avverkning, föryngring och beståndsvård både med tanke på biologi och ekonomi är
grunden för hela utbildningen.
Genom teori och praktiska studier i fält av skogsskötsel, skogsekologi, skogsuppskattning,
skogsteknik och skogsekonomi ges en helhetsbild. För att skapa denna besöker studenterna både
södra och norra Sverige under utbildningen.
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SKOGSBRUKSFÖRETAGET & DESS EKONOMI
Det ställs stora krav på att sköta skogsbruksföretagets verksamhet effektivt. Det behövs väl
kartlagda produktionsresurser, bra styr- och uppföljningssystem, goda företagsekonomiska och
juridiska kunskaper samt ett gott ledarskap. Ämnena företagsekonomi, skogsindelning, skoglig
planering, juridik, ledarskap och ekologi ger dig kompetensen.

EXAMENSARBETE
Under utbildningen utförs ett individuellt examensarbete om 10 hp där studenterna utnyttjar sina
kunskaper för att självständigt analysera, dokumentera och lösa ett problem. Ofta görs
examensarbetet i samarbete med något skogsföretag.

STUDIERESOR & EXKURSIONER
Under utbildningen genomförs ett flertal obligatoriska resor och exkursioner runtom i Sverige.
Dessa resor bekostar eleverna själva genom att aktivt införskaffa pengar till sin klasskassa via
uppdrag åt näringen, försäljning av olika slag samt uppsökande av sponsorer!

ARBETSMARKNADEN
Det är viktigt för oss på Gammelkroppa att du som studerat här får ett bra jobb. Vårt mål är att
alla studenter ska ha ett relevant arbete senast 6 månader efter examen.
Vill du jobba som drivningsledare, virkesinköpare eller planerare vid något skogsbolag? Inspektor
vid en skogsägarförening eller skogskonsulent på Skogsstyrelsen? Du kanske har andra mål? Vi
hjälper dig att utvecklas och hitta de arbetsområden som passar dig bäst.
Under praktikperioderna kan du knyta värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare. Det finns
gott om Gammelkroppa alumner yrkesverksamma i hela Sverige och de är goda ambassadörer för
Gammelkroppas utbildningskvalitet. Växande planeringsbehov, pensionsavgångar och ett
intensivare skogsbruk gör att arbetsmarknaden för skogstekniker är god.
Skogen är en framtidsbransch!
Med en Skogsteknikerexamen från Gammelkroppa står Du dig stark inför framtiden!
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NÄR DU STUDERAR VID GAMMELKROPPA
STUDIER
Studiemiljön på skolan är oslagbar med stora skogsområden runt knuten. Där sker dessutom en
stor del av den praktiska undervisningen. Med externa föreläsare från näringslivet får du det
senaste om vad som händer i Skogssverige.
Gammelkroppa är en gammal skola med anor från år 1860. I början var det en skogvaktare- och
kolarskola. För att stå stark i framtiden måste man lära av sin historia så varje kurs än idag gör sin
egen mila och för traditionen vidare.
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BOENDE
På Gammelkroppa skogsskola kan du bo i studentrum. Rummen håller god standard och är
utrustade med bredbandsuppkoppling. Rummen har egen dusch och toalett. På vardagar serveras
för- och eftermiddagsfika samt lunch i skolans restaurang. Maten är tillagad av skolans egen
kökschef och är uppskattad av såväl personal som elever och externa gäster.

STUDENTEKONOMI
Kostnader
Internat ca 4 500 :-/månad
(Boende, fika, lunch)
Ej boende på skolan ca 2 000 :-/ månad
(Fika och lunch)

Att börja studera kan innebära stora omställningar
för din privatekonomi, särskilt om du tidigare har
haft en fast inkomst. Som student vid
Skogsteknikerutbildningen är du berättigad till
statligt studentstöd via CSN. Undervisningen vid
skogsteknikerprogrammet är avgiftsfri. Det som inte
ingår är studielitteratur, övriga studiematerial,
resekostnader samt kost och logi.

FRITIDEN
Gammelkroppa är något för dig som
gillar friluftsliv, idrott, jakt och fiske.
Skolan har båt och kanoter som
studenterna disponerar, fina
paddlingsvatten finns det gott om och
skolan har även egna fiskevatten.
Skolan har också tillgång till drygt 1400
ha jaktmark. Gammelkroppa ligger
högt och är snösäkert, i Filipstad finns
mycket fina längdåkningsspår med
konstsnö. Inom en timmes köravstånd
hittar du både Örebro och Karlstad
med bra nöjes- och kulturliv.
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BEHÖRIGHETSKRAV
För att vara behörig att studera vid Gammelkroppa skogsskola måste du ha grundläggande
högskolebehörighet (d.v.s. du har gått ut någon gymnasielinje) samt s.k. särskild behörighet,
skoglig grundutbildning och skoglig yrkeserfarenhet.

GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Du som har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i
gymnasieskolan, med examen år 2010 till och med 2013, har grundläggande behörighet till
högskolestudier om du har lägst betyget Godkänt i:
- minst 2 250 gymnasiepoäng
- Engelska A/Engelska 5 (eller högre nivå)
- Matematik A/Matematik 1 (eller högre nivå)
- Svenska A/Svenska 1 och Svenska B/Svenska 2. Svenska 3 kan ersätta någon av kurserna i
svenska. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk.
Alt. Gymnasieexamen tagen år 2014 och framåt.
För grundläggande behörighet krävs:
- examen från ett högskoleförberedande program, eller
- yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som
andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i
efterhand.

SÄRSKILD BEHÖRIGHET
- Matematik B
- Samhällskunskap A
- Naturkunskap B*
*Naturkunskap B kan ersättas av kurserna: Biologi A+ Fysik A + Kemi A alternativt Ekologi (BI1204)
+ kretslopp (BI1205) + växt och djurliv (BI1208).
För studerande enligt GY 2011 gäller områdesbehörighet A14:
- Matematik 2a alt. Matematik 2b alt. Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b alt. Samhällskunskap 1a1
Inom parentes anges kursnamn som gäller på Naturbruksprogrammet för elever som påbörjat
gymnasieprogrammet 1999 eller tidigare.
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SKOGLIG GRUNDUTBILDNING
Kravet om skoglig grundutbildning uppfylls genom:
1. Godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans
naturbruksgymnasium: Motor och röjmotorsåg, skogsskötsel 1, virkeslära, terrängtransport
alternativt fordon och redskap, virkestransporter med skotare eller:
2. Godkänt resultat i följande kurser på Naturbruksprogrammet, Vilka tillsammans omfattar
400 eller 500 gymnasiepoäng: basmaskin service, motor och röjsåg, skogsskötsel A,
virkesbehandling A, virkestransport A, alternativt virkestransport B eller
3. Avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje eller
4. Avgångsbetyg från tvåårig brukslinje eller
5. Godkända kurser, t.ex. Från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i
alternativ 2 eller
6. Skoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande
minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller det krav som anges nedan under
yrkeserfarenhet.

SKOGLIG YRKESERFARENHET
Minst 6 månaders yrkeserfarenhet krävs. Yrkeserfarenheten ska vara erhållen från det datum den
sökande fyller 16 år och under sammanhängande perioder om minst 1 månad. Minst 50 % skall
ligga inom arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande får ligga
inom arbetsområden som exempelvis plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård.
I vissa ettåriga påbyggnadsutbildningar ingår 6 månaders praktik.

ANSÖKAN
Till Skogsteknikerprogrammet söker du
genom att skicka in ett personligt
ansökningsbrev. Vi vill också att du bifogar
en meritförteckning (CV) där du i
kronologisk ordning beskriver vilka
utbildningar du har gått samt vilka
praktikplatser eller anställningar du har
haft. Bifoga personbevis, gymnasiebetyg,
anställningsintyg (även icke skoglig
yrkeserfarenhet), resultat från
högskoleprov (om du gjort detta).

CHECKLISTA

Skicka din ansökan till:
Gammelkroppa Skogsskola, Antagning STP, 682 92 Filipstad alt via mail till
antagning@gammelkroppa.se
Senast 3 maj 2021 vill vi ha din ansökan.

GAMMELKROPPA SKOGSSKOLA | 682 92 FILIPSTAD | TEL 0590-910 10 | www.gammelkroppa.se

ANTAGNING
Gammelkroppa skogsskola tillämpar en egen antagningsmodell vid högt söktryck. Alla behöriga
sökande kallas då till ett antagningsprov. Antagningsprovet hålls i Gammelkroppa och testar dina
kunskaper i svenska och matematik B(2).
I mitten av juni 2021 erbjuds de 25 sökanden, som sammanvägt har bäst gymnasiebetyg,
praktikerfarenhet och eventuellt resultat på antagningsprovet, plats vid skogsteknikerprogrammet
med terminsstart i mitten av augusti 2021.
Vi tillämpar ingen kvotering.
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