
Vi utbildar
FRAMTIDENS  

DJURVÅRDARE

BYS – Biologiska  
Yrkeshögskolan i Skara

Naturbruk.nu Västra Götalands- 
regionens naturbruksskolor

Naturbruks-
förvaltningen

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

för dig som vill bli kvalificerad djurvårdare

Sveriges enda yrkeshögskola

Den svenska djursjukvården är en framtids-
bransch i behov av kompetenta medarbetare!

85%
får jobb redan innan  
avslutad utbildning

Bli eftertraktad på arbets- 
marknaden! 85 procent av 
våra studenter har fått jobb 
innan avslutad utbildning.

MÖJLIGHETER

LIA
ger trygghet

Teori varvas med praktik 
genom LIA (Lärande i  
arbetslivet), som ger dig 
ökad arbetslivserfarenhet 
och nya kontakter redan 
under studietiden.

VERKLIGHETEN

Yrkeshögskola är en efter-
gymnasial utbildningsform 
som erbjuder efterfrågade 
utbildningar i nära samarbete 
med näringslivet. 

RÄTT I TIDEN

av bransch



KOMPETENS
Designad

FRAMTIDENS
DJURVÅRDARE
Hos oss kan du utbilda dig till kvalificerad 
djurvårdare nivå 2 och bli eftertraktad på 
arbetsmarknaden. Utbildningen om 300 
YH-poäng ger dig fördjupade kunskaper i 
de ämnen som krävs för att som djurvårdare 
kunna arbeta på djurkliniker och djursjuk-
hus och ge god vård till hund, katt och häst. 
Utbildningen leder till kompetensnivån SEQF 
nivå 5.

Du får teoretiska och praktiska kunskaper 
från yrkeskunniga lärare och personer från 
näringslivet eller universitet, med spetskom-
petens inom olika ämnen. Under utbildning-
en erhåller du dessutom kompetens i läke-
medelshantering (djurvårdare nivå 2).

De teoretiska och praktiska momenten i 
undervisningen varvas med tre perioder LIA 
(Lärande i arbetslivet), då du kommer ut i på 
riktiga djurkliniker och djursjukhus där du får 
praktisk erfarenhet samt knyter kontakter i 
branschen.

på bys.nu
Läs mer om alla våra utbildningar

KURSER
• Introduktion 10 YH-poäng

• Djurkunskap och djursjukvård 55 YH-poäng

• Vårdhygien 25 YH-poäng

• Näringslära 15 YH-poäng

• Polikliniskt arbete för djurvårdare 35 YH-poäng

• Stationärvård för djurvårdare 40 YH-poäng

• Arbetsliv och kommunikation 25 YH-poäng

• Examensarbete 20 YH-poäng

• LIA1 10 YH-poäng

• LIA2 30 YH-poäng

• LIA3 35 YH-poäng

 


