
Utbildningen har planerats i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
i Uppsala, föreningen Södra Norrlands Omställningscentrum (SNOC), Tjärnvik 
Alternativodlingar och Växhuset i Mobodarne, Söderhamn

Kursbeskrivning 
En  ny vuxengymnasial utbildning där studierna bedrivs på halvtid (maj-okt). Vi har fy-
siska träffar i Söderhamn en gång i månaden (fred-sönd).  Undervisningen sker på Krype 
Fäbodar, vid Skärså utanför Söderhamn. I kursen ingår (utöver helgträffarna) möjlighet 
till några dagars vistelse på fäbodvallen. Övrig tid ägnar du åt egna studier, praktik och 
praktiskt och teoretiskt arbete i ett eget projekt. Du behöver inga förkunskaper men 
gärna ett starkt intresse för djurhållning, mathantverk i olika former och lokalt hållbar-
hetsarbete.
Studietakt 50% under perioden 2019-05-17 – 2019-10-17

Kursinnehåll 
Utbildningen omfattar följande gymnasiekurser: 
Djuren i naturbruk    100 p
Livsmedels- och näringskunskap 100 p
Orienteringskurs     20 p

Ämnesområden
Lär dig grunderna i fäbodbruk, djurskötsel., mjölkning, livsmedelshygien, ystning, kärna 
smör, göra messmör, byggnadsvård, hantverk mm.

Förkunskapskrav
Betyg i Svenska för invandrare nivå D.

Studiestöd
Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. 
Den berättigar till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se. Kontakta väglednings-
enheten i din kommun för vidare information och studieplanering.

Ansökan
Ansökan görs via vuxenutbildningen i din hemkommun, senast 2019-04-15. 
Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier. Utbildningen genomförs 
förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma.

Läs mer om småbrukskurser på vår hemsida: www.cfl.se
Ev. frågor besvaras av vägledningen i din hemkommun 
eller kursledare Anders Persson 072-715 57 82

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning 
och därmed kostnadsfri för dig som elev. 
Den berättigar även till studiestöd, 
läs mer om detta på www.csn.se. 
Kontakta CFL Söderhamn och 
dess vägledningsenhet för vidare 
information och studieplanering.

SMÅBRUK  
Fäbodbruk

Ny kurs!

Lär Dig mer om:
- Djurskötsel
- Mjölkning
- Ystning
- Kärna smör
- Göra messmör
- Matlagning
- Hantverk

– en teoretisk och praktisk utbildning i 
traditionellt och modernt fäbodbruk.

Ansök nu! Ny kurs

startar 17 maj 


