”Mina praktikplatser var underbara,
några har jag fortfarande kontakt med.”
ANNIE FLYGARE
Profil Djursjukvård 2005

PROFIL

djursjukvård

Tre händelserika
och roliga år
Hej och välkommen till Djurgymnasiets profil Djursjukvård. Här väntar dig tre
spännande år.
Du lär dig om djurens anatomi och fysiologi. Vilka sjukdomar är vanliga, vilka är
symptomen och hur undersöks, behandlas och eftervårdas djuren? Du ska behärska
den medicinska utrustningen och användbara medicinska termer och begrepp.
På skolans djuravdelning och hunddagis får du träning i praktisk djursjukvård.
Du lär dig också om människans psykologi så att du som djurvårdare kan hjälpa
och lugna den orolige djurägaren.

Praktik i toppklass
Djurgymnasiet satsar på din praktik. På djurklinik och djursjukhus samlar du på
dig mängder av nyttiga erfarenheter. Du kan se fram emot 15 veckors praktik
under dina tre år. De är en mycket viktig del av din utbildning och här förbereder
du dig på bästa sätt inför yrkeslivet. Många av våra elever hittar sitt drömjobb
under just praktiken.
Vi har många spännande praktikplatser att erbjuda våra elever. Gå in på vår
hemsida för att se exempel.

Antalet djurkliniker växer stadigt
I djursjukvården sker en spännande utveckling inom såväl akutvård som friskvård.
Sedan 2002 har vi utbildat många elever som idag arbetar på djursjukhus och
djurkliniker runt om i Sverige. Du kan läsa mer om dem på skolans hemsida.

Förverkliga din dröm att arbeta med djur
Följ oss på Facebook. Du får gärna komma hit och hälsa på. Ring 08–744 62 50
så stämmer vi träff. På www.djurgymnasiet.com kollar du in vår video, läser mer

FAKTA
Djurgymnasiet är en friskola grundad 2002. Det är en liten skola med
en lugn och trygg atmosfär. Skolan
har fina lokaler och ligger centralt i
Stockholm (vid Liljeholmen).
Här kombineras kärnämnen med
yrkesorienterade djurvårdsämnen.
Som elev studerar du på en av våra
fyra profiler: Djursjukvård, Häst,
Hund eller Djurpark / Sällskapsdjur.
Hos oss är all undervisning lärarledd. Det ger hög kvalitet. Flertalet
av våra lärare och instruktörer har
specialistkompetens efter att själva
ha arbetat med djur under många år.
Skolan är etablerad och har ett gott
rykte i branschen. Vårt kontaktnät
gör att du kan förvänta dig spännande föreläsare, intressanta studiebesök, högklassig praktik m.m.
En examen från Djurgymnasiet
öppnar inte bara upp för ett intressant yrke med direkt koppling
till djur. Med en utökad studieplan
får du också en grundläggande
behörighet att söka till universitet
och högskola.

om utbildningen och följer vår blogg.
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