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Följ oss på:

Låt din hobby bli din framtid.
Hos oss kan du få både yrkesexamen och högskolebehörighet!

OM OSS OCH VÅRA
SKOLOR
Vi är en etablerad gymnasieskola som startade vår
första skola 2005 i Varberg. Idag finns vi i Svedala,
Flyinge, Varberg, Kungsbacka och har mer än 320
elever. Under alla dessa år har våra utbildningar varit
inriktade mot häst och ridsport. Vår grundläggande
idé är enkel. Vi ska vara Sveriges bästa gymnasieutbildning för hästintresserade elever. Med bästa menar
vi att vi ska erbjuda dig de bästa förutsättningarna att
utveckla ditt intresse och din talang, samtidigt som
du får en gedigen gymnasieutbildning som leder dig
vidare i livet oavsett vägval.
Ett gymnasieval är inte livsavgörande på något sätt
men ändå ett litet steg på vägen mot att få göra det
du vill. Kanske känner du att du vill ut och jobba direkt
efter gymnasiet eller så har du kanske önskemål om
att fortsätta studera inom de områden som vi utbildar
mot eller inom något annat högskole- och universitetsområde. Valet är ditt. Vi ger dig möjligheten att
förverkliga dina önskemål.
Vi upplever att det finns ett stort önskemål bland
elever och föräldrar att både få utveckla sitt intresse
och sin talang men ändå få med sig en gymnasieutbildning för fortsatta studier. Det är vi stolta över att vi
kan erbjuda hos oss. Vi har båda arbetat på Sveriges
Ridgymnasium i mer än 10 år och sett både organisationen och våra skolor växa, men samtidigt behålla
charmen och fördelarna med att vara små enheter där
alla är nära varandra i vardagen. Sveriges Ridgymnasiums ledord är Kvalitet, Delaktighet och Glädje, vilket
inspirerar oss i vårt arbete som skolchefer för våra
skolor.
Hjärtligt välkommen till oss!
Pernilla Haverstal och Karin Hero
Skolchefer
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Andel elever med gymnasieexamen 2019

83,9%

91,0%

91,0%

Snitt för våra
skolor

Rikssnitt för samtliga
Naturbruksprogram

Rikssnitt för
alla
program

83,9%
59,1%

91,0%
46,7%

91,0%
73,4%

Andel med minst grundläggande behörighet 2019

14,4
59,1%

14,8
46,7%

14,8
73,4%

83,9%

91,0%

91,0%

Snitt för våra
skolor

Rikssnitt för samtliga
Naturbruksprogram

Rikssnitt för
alla
program

59,1%

46,7%

73,4%

14,4

14,8

14,8

Snitt för våra
skolor

Rikssnitt för samtliga
Naturbruksprogram

Rikssnitt för
alla
program

14,4

14,8

14,8

Genomsnittlig betygspoäng för elever med
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ATT LÄSA ÄMNEN SOM
INTRESSERAR GÖR DET
LITE ROLIGARE
En utbildning på Naturbruksprogrammet är varken
lättare eller svårare än något annat, men det är garanterat annorlunda mot din nuvarande grundskola.
Våra skolor kan dessutom upplevas mer som en
hästgård än en skola i vanlig mening. Här är ridhuset en lika naturlig utbildningsplats som skolsalen
där du har dina gymnasiegemensamma ämnen.
Din vardag kommer omväxlande bestå av praktiska
och teoretiska lektioner. Du rör dig naturligt mellan
ridhus, stall och skolbyggnad beroende på om det
är teoretiska eller praktiska lektioner.
Våra elever väljer att söka vår utbildning för hästarnas skull där kurser i ridning och hästkunskap lockar,
för det är där man har sitt hjärta och sin passion.
Man ser fram emot alla schemalagda timmar i
sadeln tillsammans med likasinnade kamrater. Men
tänk på att det är en fysiskt krävande utbildning där
stalltjänst och ridning kommer att bedömas och
betygsättas som vilken annan kurs som helst.

Skuggning
Önskar du få inblick i vad det innebär att läsa en
gymnasieutbildning hos oss är du varmt välkommen att prova på en dag genom att följa oss på
"skuggning". Under din dag får du chansen att prova
Naturbruksprogrammet under en skoldag, och träffa
lärare och andra elever. Det ger dig förhoppningsvis
en känsla av hur en framtida skoldag skulle kunna
se ut. För att boka in en dag kontaktar du eller din
SYV vår rektor på den skola du är intresserad av att
besöka, så hittar vi en tid som passar dig.

Behörighetskraven,
eller förkunskapskraven
till högskola och universitet,
delas in i grundläggande
behörighet och särskild
behörighet.

Vi har valt att skapa flera profiler så
att du lättare ska kunna välja utifrån
vad du vill få ut av din gymnasietid. Basen är densamma i alla
Grundläggande
profiler: Naturbruksprogrambehörighet krävs till
met inriktning Hästhållning.
Så oavsett vilken profil du
all högskoleutbildning
väljer är hästen och ridoch kraven är desamma
sporten gemensam
oavsett vilken utbildning på
nämnare. Är du inställd på
grundnivå du söker.
att studera vidare väljer du
en profil som är mer teoretisk
och ger dig behörigheter till
högre utbildningar. Vill du ha fler
timmar i sadeln och fördjupa dig i
hästkunskap väljer du en profil som ger
dig maximalt med praktisk kunskap och
förbereder dig för ett arbetsliv med hästar.
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Kraven för
särskild behörighet
varierar beroende på vilken
utbildning du söker. För varje
utbildningsområde – ekonomi,
djursjukvård etc. – finns
vissa bestämda krav kopplade.
Vet du redan nu vilken utbildning
du vill söka, titta igenom
vad som gäller för just
den utbildningen.

Ridning på schemat
Kvalitet i undervisningen skapas genom våra kunniga
och engagerade lärare. Vi inkluderar våra fyrfota lärare i form av hästar, som finns här för att möjliggöra
din utveckling och din gymnasieutbildning. Hästarna
ingår som en naturlig del i utbildningen, precis som
läroböcker och datorer.
Det finns fördelar med att rida skolhäst i ridkurserna.
Du kommer att matchas ihop med hästar som passar
dig där du befinner dig i din utveckling. Genom att
du får rida olika hästar ökar dina erfarenheter – ju
fler hästar du rider desto djupare kunskap får du.
Målet med kurserna i ridning är att du ska nå så
långt som möjligt och din kunskap betygsätts.
Det är möjligt att ta med egen häst till utbildningen.
De första 4-6 veckorna (ibland första teminen) är en
provperiod för att bedöma om hästen passar in i
utbildningen samt om hästen ger dig möjlighet att
följa utbildningen och nå utbildningsmålen. Bedömning görs av kursansvarig tillsammans med rektor.
Ingår din häst i utbildningen betalar du inget för
din uppstallning. Du betalar för det foder din häst
äter samt för strö och gödselhantering. Priserna kan
variera mellan våra skolor på grund av olika förutsättningar och kostnader. För aktuella prisnivåer
kontakta skolans rektor.

Infokvällar, Intressedagar (tidigare Öppet Hus)
samt Prova På dagar.
Bästa sättet att avgöra om vår skola är något för dig
är att besöka oss. Under hösten 2020 och våren
2021 arrangerar vi ett antal tillfällen där du kan få
mer information om vår utbildning och våra profiler
inför valet 2021.
På grund av rådande Corona-pandemi, vill vi att ni
föranmäler er till våra kommande händelser, detta
för att vi ska kunna bereda plats för alla intresserade
på bästa sätt.
På vår hemsida hittar du datum samt digital
anmälan: https://www.ridgymnasium.nu/nyheter/
kommande-aktiviteter/
Följande kurser kan vara möjliga att utöka sitt
program med för att nå särskild behörighet
och/eller meritpoäng:
Engelska 7			
Matematik 3b			
Historia 1a2			
Samhällskunskap 1a2		
Moderna språk – Spanska *

100p
100p
50p
50p
100-300p

* Kurser i spanska erbjuds på skolorna i
Svedala och Flyinge.
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SRG RIDSPORTPROFIL
NATURBRUKSPROGRAMMET

NBHAT

När du vill få en bred yrkesexamen
SRG Ridsportprofil är yrkesförberedande. Den ger
dig goda kunskaper om hästar och andra djur inom
naturbruket, hästens beteende och behov samt samspelet mellan häst och människa.
På utbildningen lär du dig att arbeta yrkesmässigt
med hästar och att sköta hästanläggningar av olika
slag. Ämnet biologi är centralt och behandlar den
biologi som har betydelse för arbete med djur och
växter. Arbete med djur ställer krav på kunskaper
inom de biologiska vetenskapsområdena etologi,
djurens anatomi och fysiologi samt mikrobiologi.
I ridkurserna ligger fokus på korrekt grundridning
inom dressyr och hoppning. I arbete med hästar får
du lära dig longering, visa häst vid hand, tömkörning, löshoppning, lastning, klippning och knoppning av häst. Dessutom får du kunskap om hur man
slår på en tappsko med möjlighet att erhålla intyg
om tappskokompetens samt utbildning i att sätta
upp och underhålla staket, köra traktor och harva
ridbanor. Att välja denna profil innebär att du väljer
att fokusera på en fördjupad yrkeskunskap där målet
är gymnasieexamen och Svenska Ridsportförbundets yrkesprov för hästskötare, där SRG sponsrar
med hälften av kostnaden för yrkesprovet.
Här kommer hästar och ridsport att bli en stor del av
din vardag. Trivs du med omväxlande praktiska och
teoretiska lektioner, har du ett stort intresse för djur,
natur och biologi? Då kommer du att uppleva tre
givande utbildningsår.

Profilen finns på skolorna i:
SVEDALA
FLYINGE

VARBERG

KUNGSBACKA
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Kan läsas som lärlingsutbildning
på alla våra skolor

Att gå gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ som innebär att du minst hälften av din
skoltid är ute på en arbetsplats och följer det
dagliga arbetet där. Din utbildning i yrkesämnena, t.ex. hästkunskap, djurhållning och
ridning, sker till stor del på arbetsplatsen och i
samarbete med din handledare. Övriga dagar
är du på skolan och läser de mer teoretiska
ämnena tillsammans med dina klasskompisar.
Lärlingsutbildningen kan påbörjas första, andra
eller tredje läsåret. Utbildningen ska uppnå
samma mål som Naturbruksprogrammet
Ridsportprofil.
För mer information kontakta rektor.

Naturbruksprogrammet
SRG Ridsportprofil
Gymnasiegemensamma ämnen		600p
Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
		
Programgemensamma ämnen		400p
Biologi 1
100
Entreprenörskap
100
Naturbruk
200
Inriktning Hästhållning 		700p
Djurens biologi
100
Djurhållning
100
Fordon och redskap
100
Hästkunskap 1
100
Hästkunskap 2
100
Ridning och körning
200		
Programfördjupning 		500p
Ridning 1
100
Ridning 2
100
Hästkunskap 3
100
Aktivitetsledarskap
100
Valbar kurs
100
		
Gymnasiearbete
100
Individuellt val 		200p
Valbar kurs		
100
Valbar kurs		
100
Totalt		2500p

Ansökningskod: NBHAT
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SRG NIU PROFIL
NATURBRUKSPROGRAMMET

NBHAT NIU

Kombinera gymnasiestudier med Nationell Idrottsutbildning
Vi är certifierade för att bedriva Nationell Idrottsutbildning på våra skolor i Svedala, Varberg och
Kungsbacka. Hos oss kombineras specialidrottsutbildningen med Naturbruksprogrammet SRG
Ridsportprofil. På våra tre skolor kan du välja mellan
att specialisera dig inom hoppning eller dressyr.
Utbildningen är yrkesförberedande och du läser
samma kurser som ingår i SRG Ridsportprofil, förutom Hästkunskap 3 och Aktivitetsledarskap. Du kommer istället att fokusera på din elitsatsning genom
att läsa 400p specialidrott i kurserna Tränings- och
tävlingslära 1 och 2 samt Idrottsspecialisering
1 och 2. Dessa kurser ersätter alltså 200p i programfördjupningen samt 200p individuellt val och får
enbart läsas av elever på NIU. Du har minst tre
schemalagda lektioner med instruktör per vecka.
Våra yrkeslärare är som lägst utbildade till Svensk
Ridlärare lI eller B-tränare i hoppning eller dressyr.
Målet med utbildningen är att du ska utvecklas så
långt som möjligt i din idrott under dina tre år. För
att det ska vara möjligt behöver du ha erfarenhet
av träning och tävling redan innan du söker. Är du
elitidrottare vill vi ge dig möjligheter och inspirera
dig att göra en fullgod satsning mot nationell elit.
Samtidigt vill vi skapa goda förutsättningar för att du
ska kunna genomföra en gymnasieutbildning med
Svenska Ridsportförbundets yrkesprov för hästskötare
som mål. SRG sponsrar med hälften av kostnaden
för yrkesprovet.
Urvalet till NIU sker i flera steg och det är begränsat
antal platser per skola. För att bli antagen till NIU ska
du både komma in på Naturbruksprogrammet och
bli idrottsligt antagen.

Profilen finns på skolorna i:
SVEDALA

VARBERG

KUNGSBACKA
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Steg 1 Skicka in separat ansökan till den skola du vill
gå på senast den 1 december. Ansökningsblankett
finns på vår hemsida www.ridgymnasium.nu.
Steg 2 Gör ditt programval (NBHAT) med inlogg till
det system som du fått av SYV på din skola, senast
det datum antagningen i din hemkommun angett.
Steg 3 Genomför antagningsprov för ditt idrottsliga
urval på vår skola. Provet består av ridprov, fystest
och intervju en helg i början på året. Vi är intresserade
av att höra om din träning och tävlingserfarenhet.
Ridprovet sker för våra yrkeslärare på egen häst och/
eller på våra skolhästar. Vid ridprovet bedömer vi
sits och inverkan, följsamhet, balans, förmåga till
anpassning, elasticitet samt vid hoppning även
hinderkänsla och följsamhet.

Naturbruksprogrammet
SRG NIU profil
Gymnasiegemensamma ämnen		600p
Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
		
Programgemensamma ämnen		400p
Biologi 1
100
Entreprenörskap
100
Naturbruk
200
Inriktning Hästhållning 		700p
Djurens biologi
100
Djurhållning
100
Fordon och redskap
100
Hästkunskap 1
100
Hästkunskap 2
100
Ridning och körning
200
Programfördjupning 		500p
Ridning 1
100
Ridning 2
100
Hästkunskap 3
100
Tränings- och tävlingslära 1
100
Idrottsspecialisering 1
100
Gymnasiearbete		100
Individuellt val 		200p
Tränings- och tävlingslära 2
100
Idrottsspecialisering 2		100
Totalt		2500p

På den här profilen finns det möjlighet att utöka
programmet för att läsa kurser för grundläggande
högskolebehörighet.

Ansökningskod: NBHAT + särskild ansökan
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SRG HÖGSKOLEPROFIL GRUND
NATURBRUKSPROGRAMMET

NBHAT

Yrkesexamen med grundläggande behörighet till högskola
SRG Högskoleprofil Grund är både yrkes- och
studieförberedande. Den ger dig goda kunskaper
om hästar och andra djur inom naturbruket, hästens
beteende och behov samt samspelet mellan häst
och människa.
På utbildningen lär du dig arbeta yrkesmässigt med
hästar och att sköta hästanläggningar av olika slag.
Ämnet biologi är centralt och behandlar den biologi
som har betydelse för arbete med djur och växter.
Arbete med djur ställer krav på kunskaper inom de
biologiska vetenskapsområdena etologi, djurens
anatomi och fysiologi samt mikrobiologi.
Inom ridkurserna ligger fokus på korrekt grundridning inom dressyr och hoppning. I arbete med
hästar får du lära dig longering, visa häst vid hand,
tömkörning, löshoppning, lastning, klippning och
knoppning av häst. Dessutom får du kunskap i hur
man slår på en tappsko med möjlighet att erhålla intyg om tappskokompetens samt utbildning i att sätta
upp och underhålla staket, köra traktor och harva
ridbanor. Att välja denna profil innebär att du, förutom en gedigen yrkeskunskap där målet är Svenska
Ridsportförbundets yrkesprov för hästskötare, även
får med dig gymnasieexamen med grundläggande
behörighet till högskola och universitet. Det skulle
kunna kallas dubbel kompetens om du vill. SRG
sponsrar med hälften av kostnaden för yrkesprovet.
Hästar och ridsport är, trots fler teoretiska kurser,
fortfarande en stor del av din vardag och du har lika
många rid- och hästkurser som i SRG Ridsportprofil.

Profilen finns på skolorna i:
SVEDALA
FLYINGE

VARBERG

KUNGSBACKA
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Kan läsas som lärlingsutbildning
på alla våra skolor

Att gå gymnasial lärlingsutbildning är ett
alternativ som innebär att du minst hälften av
din skoltid är ute på en arbetsplats och följer
det dagliga arbetet där. Din utbildning i yrkesämnena, t.ex. hästkunskap, djurhållning och
ridning, sker till stor del på arbetsplatsen och i
samarbete med din handledare. Övriga dagar
är du på skolan och läser de mer teoretiska
ämnena tillsammans med dina klasskompisar.
Lärlingsutbildningen kan påbörjas första, andra
eller tredje läsåret. Utbildningen ska uppnå
samma mål som Naturbruksprogrammet SRG
Ridsportprofil.
För mer information kontakta rektor.

Naturbruksprogrammet
SRG Högskoleprofil Grund
Gymnasiegemensamma ämnen		600p
Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
		
Programgemensamma ämnen		400p
Biologi 1
100
Entreprenörskap
100
Naturbruk
200
Inriktning Hästhållning 		700p
Djurens biologi
100
Djurhållning
100
Fordon och redskap
100
Hästkunskap 1
100
Hästkunskap 2
100
Ridning och körning
200		
Programfördjupning 		500p
Ridning 1
100
Ridning 2
100
Hästkunskap 3
100
Aktivitetsledarskap
100
Svenska 2
100
		
Gymnasiearbete		100
Individuellt val 		200p
Engelska 6
100
Svenska 3
100
Totalt		2500p

Ansökningskod: NBHAT
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SRG SAMHÄLLSVETENSKAPLIG PROFIL
NATURBRUKSPROGRAMMET
Ger dig grundläggande samt särskild behörighet till högskolan
SRG Samhällsvetenskaplig profil är en bredare
teoretisk utbildning och samtidigt en praktisk yrkesutbildning med många kurser i ridning och hästkunskap.
Här läser du Svenska, Engelska och Matematik inom
dina 2500p. Fördjupningskurserna i Samhällskunskap och Historia ligger utanför ordinarie program,
vilket innebär att du läser ett så kallat utökat program med 100p. Är du studiemotiverad och vill få
med dig en bred behörighet, utan att ge avkall på
ditt intresse för hästar och ridsport, är det här ett
alternativ.
Du kommer att läsa 2600p, vilket ger dig i stort sett
samma behörighetsnivå som från det högskoleförberedande Samhällsvetenskapliga programmet.
Teoristudierna varvas med praktiska moment. Här
har du möjlighet att få den så kallade dubbla kompetensen d v s praktiska färdigheter inom naturbruk
och bred behörighet för att läsa vidare på universitet
eller högskola.

Exempel på utbildningar och
deras behörighet
Behörighetskurser för områdesbehörighet A1
Områdesbehörighet för utbildning som leder
till juristexamen eller polisexamen
Historia 1 b / 1a1+1a2
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Behörighetskurser för områdesbehörighet A5
Områdesbehörighet för utbildning som leder
till psykologexamen, socionomexamen eller
personal- och arbetsvetare.
Matematik 2 a/b/c
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Behörighetskurser för områdesbehörighet A14
Områdesbehörighet för utbildning som leder till
sjuksköterskeexamen, arbetsterapeutexamen,
audionomexamen, dietistexamen, djursjukvårdarexamen, hippologexamen, landskapsingenjörsexamen, lantmästarexamen, logopedexamen,
röntgensjuksköterskeexamen, skogsmästarexamen, skogsteknikerexamen, tandhygienistexamen, tandteknikerexamen, trädgårdsingenjörsexamen
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

KUNGSBACKA
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SYV

KON

VARBERG

V

FLYINGE

OLLERAD A
TR

V

SVEDALA

Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Idrott och Hälsa 1

OLLERAD A
TR

Profilen finns på skolorna i:

KON

Behörighetskurser för områdesbehörighet A15
Områdesbehörighet för utbildning som leder
till sjukgymnastexamen

Naturbruksprogrammet
SRG Samhällsvetenskaplig profil
Gymnasiegemensamma ämnen		600p
Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
		
Programgemensamma ämnen		400p
Biologi 1
100
Entreprenörskap
100
Naturbruk
200
Inriktning Hästhållning 		700p
Djurens biologi
100
Djurhållning
100
Fordon och redskap
100
Hästkunskap 1
100
Hästkunskap 2
100
Ridning och körning
200		
Programfördjupning 		500p
Ridning 1
100
Ridning 2
100
Hästkunskap 3
100
Matematik 2a
100
Svenska 2
100
		
Gymnasiearbete		100
Individuellt val 		200p
Engelska 6
100
Svenska 3
100
Utökade kurser 		100p
Historia 1a2
50
Samhällskunskap 1a2
50
Totalt		2600p

Ansökningskod: NBHAT
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SRG FÖRETAGSPROFIL
NATURBRUKSPROGRAMMET

NBHAT

Kunskaper inom de ekonomiska områdena
med bred behörighet

Exempel på utbildningar och
deras behörighet
Behörighetskurser för områdesbehörighet A1
Områdesbehörighet för utbildning som leder till
juristexamen eller polisexamen
Historia 1 b / 1a1+1a2
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

14

Behörighetskurser för områdesbehörighet A5
Områdesbehörighet för utbildning som leder till
psykologexamen, socionomexamen eller
personal- och arbetsvetare.
Matematik 2 a/b/c
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Behörighetskurser för områdesbehörighet A14
Områdesbehörighet för utbildning som leder till
sjuksköterskeexamen, arbetsterapeutexamen,
audionomexamen, dietistexamen, djursjukvårdarexamen, hippologexamen, landskapsingenjörsexamen, lantmästarexamen, logopedexamen,
röntgensjuksköterskeexamen, skogsmästarexamen, skogsteknikerexamen, tandhygienistexamen, tandteknikerexamen, trädgårdsingenjörsexamen
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

OLLERAD A
TR

Behörighetskurser för områdesbehörighet A15
Områdesbehörighet för utbildning
som leder till sjukgymnastexamen
Matematik 2a/b/c, Naturkunskap 2,
Samhällskunskap 1a1+1a2, Idrott och Hälsa 1

SYV

KON

SVEDALA
FLYINGE
VARBERG
KUNGSBACKA

Matematik 3 b/c
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

V

Profilen finns på skolorna i:

Behörighetskurser för områdesbehörighet A4
Områdesbehörighet för utbildning som leder till
civilekonomexamen

KON

Teoristudierna varvas med praktiska moment. Här
har du möjlighet att få den så kallade dubbla kompetensen, d v s praktiska färdigheter inom naturbruk
och bred behörighet för att läsa vidare på universitet
eller högskola.

Matematik 3 b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

V

Här läser du 200p Företagsekonomi, 300p Matematik, Svenska 2 och 3 samt Engelska 6 inom dina
2500p. Kurserna Historia 1a2 50p, Samhällskunskap
1a2 50p samt Ledarskap och organisation 100p ligger utanför ordinarie program vilket innebär att du
läser ett så kallat utökat program med 200p. Totalt
läser du 2700p när du väljer denna profil.

Behörighetskurser för områdesbehörighet A3
Områdesbehörighet för utbildning som leder till,
agronomexamen, arkitektexamen, landskapsarkitektexamen

OLLERAD A
TR

SRG Företagsprofil är för dig som redan nu vet att du
vill driva företag, ha ekonomi- och arbetsledningsansvar i hästföretag eller fortsätta studera ekonomi,
samtidigt som du får en praktisk yrkesutbildning där
en kurs i ridning 200p och två kurser i hästkunskap
200p ingår.

Naturbruksprogrammet
SRG Företagsprofil
Gymnasiegemensamma ämnen		600p
Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
Programgemensamma ämnen		400p
Biologi 1
100
Entreprenörskap
100
Naturbruk
200
Inriktning Hästhållning 		700p
Djurens biologi
100
Djurhållning
100
Fordon och redskap
100
Hästkunskap 1
100
Hästkunskap 2
100
Ridning och körning
200
Programfördjupning 		500p
Företagsekonomi 1
100
Företagsekonomi 2
100
Matematik 2a
100
Matematik 3b
100
Svenska 2
100
		
Gymnasiearbete		100
Individuellt val 		200p
Engelska 6
100
Svenska 3
100
Utökade kurser		200p
Ledarskap och organisation		100
Historia 1a2
50
Samhällskunskap 1a2
50
Totalt		2800p

Ansökningskod: NBHAT
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SRG DJURVÅRDSPROFIL
NATURBRUKSPROGRAMMET

NBHAT

Arbeta direkt som djurvårdare eller läs vidare
med bred behörighet

Matematik 2 a/b/c
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Behörighetskurser för områdesbehörighet A14
Områdesbehörighet för utbildning som leder till
sjuksköterskeexamen, arbetsterapeutexamen,
audionomexamen, dietistexamen, djursjukvårdarexamen, hippologexamen, landskapsingenjörsexamen, lantmästarexamen, logopedexamen,
röntgensjuksköterskeexamen, skogsmästarexamen, skogsteknikerexamen, tandhygienistexamen, tandteknikerexamen, trädgårdsingenjörsexamen
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Profilen finns på skolorna i:
SVEDALA
FLYINGE
VARBERG
KUNGSBACKA
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SYV

KON

Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Idrott och Hälsa 1

OLLERAD A
TR

V

Behörighetskurser för områdesbehörighet A15
Områdesbehörighet för utbildning
som leder till sjukgymnastexamen

KON

Vår profil ger kunskaper om skador och sjukdomar
hos häst samt om förebyggande vård och rehabilitering. I kursen Ridning och körning varvas teori
med praktisk träning ur ett skadeförebyggande och
rehabiliterande perspektiv. Under dina tre år får du
även kunskaper om smittspridning och smittskydd.

Behörighetskurser för områdesbehörighet A5
Områdesbehörighet för utbildning som leder till
psykologexamen, socionomexamen eller personaloch arbetsvetare.

V

Utbildningen baseras precis som övriga profiler på
Naturbruksprogrammet, vilket ger dig en bred
yrkeskunskap inom djurhållning och häst. I utbildningen ingår även Jordbruksverkets D9-utbildning
för häst, som är en grundläggande kurs i läkemedelshantering och ett krav för att du ska få utföra
vissa moment i vård av djur. Med D9-examen blir du
attraktivare på arbetsmarknaden och mer anställningsbar av kliniker och veterinärstationer direkt
efter avslutad gymnasieutbildning.

Exempel på utbildningar och
deras behörighet

OLLERAD A
TR

SRG Djurvårdsprofil är för dig som vill arbeta med
djursjukvård och har ett specialintresse för hästar.
Vår profil är specifikt inriktad på djursjukvård mot
häst och kommer att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden samt väl förberedd och behörig till
Djursjukskötarutbildningen. Du läser dessutom
Samhällskunskap 1a2 som utökat program vilket ger
dig bredare särskild behörighet till flera utbildningar.
Totalt läser du 2550p.

Naturbruksprogrammet
SRG Djurvårdsprofil

Kursen
D9 ingår i
utbildningen

Gymnasiegemensamma ämnen		600p
Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
		
Programgemensamma ämnen		400p
Biologi 1
100
Entreprenörskap
100
Naturbruk
200
Inriktning Hästhållning 		700p
Djurens biologi
100
Djurhållning
100
Fordon och redskap
100
Hästkunskap 1
100
Hästkunskap 2
100
Ridning och körning
200
		
Programfördjupning 		500p
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2
200
Matematik 2a
100
Svenska 2
100
Gymnasiearbete		100
Individuellt val 		200p
Engelska 6
100
Svenska 3
100
Utökade kurser		50p
Samhällskunskap 1a2		 50
Totalt		2550p

Ansökningskod: NBHAT
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SRG NATURVETENSKAPLIG PROFIL
NATURBRUKSPROGRAMMET
Kunskaper inom naturvetenskap med behörighet till veterinär
SRG Naturvetenskaplig profil startar hösten 2021
på våra skolor i Svedala, Varberg och Kungsbacka.
Profilen ger dig möjlighet att nå behörighet att läsa
vidare till exempelvis veterinär eller läkare samtidigt
som du får en praktisk yrkesutbildning där en kurs
i ridning 200p och två kurser i hästkunskap 200p
ingår.
Yrkesutgången är hästskötare och genom ett utökat
program kan du även läsa de kurser i Matematik,
Fysik, Kemi och Biologi som krävs för behörighetsområde A13.
Teoristudierna varvas med praktiska moment. Här
har du möjlighet att få den så kallade dubbla kompetensen, d v s praktiska färdigheter inom naturbruk
och bred behörighet för att läsa vidare på universitet
eller högskola.
Det finns flera universitet utomlands som erbjuder
veterinär- och läkarutbildningar. Vi har kontakt med
ett universitet i Budapest, Ungern, som har gott rykte
och elever från många olika länder. De gör besök i
Sverige och du får göra prov i engelska och biologi
samt en intervju för att bli antagen, istället för att
söka på på dina betyg.

Profilen finns på skolorna i:
SVEDALA
VARBERG
KUNGSBACKA
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Exempel på utbildningar och
deras behörighet
Behörighetskurser för
områdesbehörighet A11
Områdesbehörighet för utbildning som leder till
receptarieexamen, agronomexamen, hortonomexamen, landskapsarkitektexamen eller jägmästarexamen.
Biologi 2
Fysik 1a / 1b1+1b2
Kemi 2
Matematik 4
Behörighetskurser för områdesbehörighet A12
Områdesbehörighet för utbildning som leder till
biomedicinsk analytikerexamen.
Biologi 2
Fysik 1a / 1b1+1b2
Kemi 2
Matematik 3b / 3c
Behörighetskurser för
områdesbehörighet A13
Områdesbehörighet för utbildning som leder till
veterinärexamen, läkarexamen, tandläkarexamen,
optikerexamen eller apotekarexamen.
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

Naturbruksprogrammet
SRG Naturvetenskaplig profil
Gymnasiegemensamma ämnen		600p
Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
Programgemensamma ämnen		400p
Biologi 1
100
Entreprenörskap
100
Naturbruk
200
Inriktning Hästhållning 		700p
Djurens biologi
100
Djurhållning
100
Fordon och redskap
100
Hästkunskap 1
100
Hästkunskap 2
100
Ridning och körning
200
		
Programfördjupning 		500p
Fysik 1b1
100
Kemi 1
100
Matematik 2a
100
Matematik 3b
100
Svenska 2
100
Gymnasiearbete		100
Individuellt val 		200p
Engelska 6
100
Svenska 3
100
Utökade kurser
450p
Matematik 4		 100
Fysik 1b2		 50
Fysik 2		 100
Kemi 2		 100
Biologi 2		 100
Totalt		2950p

Ansökningskod: NBHAT
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SRG INTERNATIONELL PROFIL
NATURBRUKSPROGRAMMET
Utöka ditt program med språk-kurser i Flyinge
Är du språkintresserad eller vill du kanske jobba
utomlands i framtiden? Då kan SRG Internationell
profil på skolan i Flyinge vara ett alternativ. Här
fördjupar du dig i språk samtidigt som du läser en
praktisk yrkesutbildning med många kurser i ridning
och hästkunskap.
Inom dina 2500p läser du Svenska, Engelska och
Matematik vilket ger behörighet till vidare studier.
Programmet är utökat med 300p för att möjliggöra
ytterligare 100p Engelska och 200p Spanska. Kurser
i språk ger meritpoäng vid ansökan till vidare studier. Totalt läser du 2800p i SRG Internationell profil.
Teoristudierna varvas med praktiska moment. Här
har du möjlighet att få den så kallade dubbla kompetensen, d v s praktiska färdigheter inom naturbruk
och behörighet för att läsa vidare på universitet eller
högskola.

Profilen finns på skolan i:
FLYINGE

20

NBHAT

Naturbruksprogrammet
SRG Internationell profil
Gymnasiegemensamma ämnen		600p
Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
		
Programgemensamma ämnen		400p
Biologi 1
100
Entreprenörskap
100
Naturbruk
200
Inriktning Hästhållning 		700p
Djurens biologi
100
Djurhållning
100
Fordon och redskap
100
Hästkunskap 1
100
Hästkunskap 2
100
Ridning och körning
200
		
Programfördjupning 		500p
Ridning 1		100
Ridning 2		100
Hästkunskap 3		100
Matematik 2a		100
Svenska 2		100
Gymnasiearbete		100
Individuellt val 		200p
Engelska 6
100
Svenska 3
100
Utökade kurser		300p
Engelska 7		 100
Moderna språk - Spanska		 200
Totalt		2800p

Ansökningskod: NBHAT
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APL – ARBETSPLATSFÖRLAGT
LÄRANDE – I SVERIGE ELLER UTOMLANDS
APL innebär att du genomför en del av din utbild
ning på en arbetsplats och det är en viktig del av
utbildningen. APL är obligatoriskt för alla som läser
ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Under minst 15
veckor kommer du att befinna dig ute på en arbetsplats för att gå bredvid en utsedd handledare och
ta del av det dagliga arbetet. Under APL-veckorna
får du möjlighet att träna och utvecklas i ditt yrkeskunnande, du blir en del av en yrkesgemenskap och
skapar goda kontakter inför framtida jobb. Vi har
samarbete med arbetsplatser runt om i hela Sverige
och är måna om att våra handledare är engagerande,
kunniga och bidrar till din utveckling. APL genomförs under alla dina tre år hos oss, med start på
vårterminen i åk 1.
Fördjupa dina kunskaper utomlands
Vi erbjuder en unik möjlighet att göra APL utomlands med stöd av EU-projektet Erasmus+. Vi har
erbjudit denna utlandspraktik sedan 2012. Vår samordnare Eva Lundgren har till ansvar att organisera
och förbereda er så bra som möjligt inför denna
möjlighet.
Alla elever kan ansöka om stipendium som innebär att alla kostnader för utlands-APL bekostas av
projektet. Vi har 24 platser per läsår och våra samarbetspartners och APL-värdar är kända tävlings- och
utbildningsstall i Holland. Eleverna blir ofta erbjudna
jobb och många tar chansen att på lov och/eller
efter examen arbeta som hästskötare men även som
beridare.
Lärlingsutbildning
På Sveriges Ridgymnasium är det möjligt att läsa
sin utbildning som lärling. Då läser du Naturbruksprogrammet med yrkesutgång hästskötare, precis
som eleverna på alla våra skolor, men en stor del av
utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Det kan
vara på en ridskola, i ett utbildningsstall eller liknande. Det ger stora möjligheter till praktisk övning
men ställer också krav på eget ansvar. Det är möjligt att vara lärling redan från åk 1, men utifrån våra
erfarenheter så rekommenderar vi ofta att bli lärling
från åk 2 eller 3. Du kan själv önska en lärlingsplats
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att vara på, men både plats och handledare måste
godkännas av skolan. Idag har vi några lärlingar på
varje skola samt en grupp som har lärlingsplatser i
Stockholmsområdet.

Praktiken har gett mig
utmaningar som fått mig att växa.
Jag har lärt mig mycket, inte bara
om hästar, utan även om mig själv
och mina egna styrkor och svagheter.

VÅRA SKOLOR
BÖKEBERG, SVEDALA

Skolan ligger naturskönt i hjärtat av Svedala kommun
med närhet till Skabersjö, i Torups bokskog, där det
finns härliga ridvägar. Ridhuset som stod klart 2007 är
hela 25x80m med underlag i form av fibersand och
en vacker takkonstruktion som ger en känsla av rymd
och ljus. De äldsta byggnaderna på anläggningen
är från mitten av 1800-talet. Stallarna är uppdelade
på fyra olika byggnader med sammanlagt 70 boxar.
Gården är i skolans ägo sedan 2016.
Närheten till Lund, Malmö, Köpenhamn och inte
minst Malmö Airport förstärker känslan av att vara
nära staden men ändå mitt ute på landet.
Från hösten 2017 finns det några elevbostäder på
anläggningen samt flera elevboenden i närområdet.
För pendlande elever stannar bussen precis utanför
anläggningen.
Från hösten 2020 samarbetar vi med en hyresvärd
vid Yddinge strand.

KUNGSBACKA
Höglanda gård ägs av skolan sedan 2011 och området beskrivs som det mest hästtäta i Sverige, i närområdet finns mängder av hästgårdar och ridhus. Vårt
stall har plats för 80 hästar och i anslutning till stallet
finns en 27x78 m manege. Hösten 2018 stod även
en ny ridbana klar. Skolan växer för varje år och vi har
därför utökat arealen mark runt anläggningen.
För våra elever som inte pendlar till skolan erbjuder
våra samarbetspartners boende på anläggningen
och i närområdet. Vår närmsta granne är Hallands
Djursjukhus och på skrittavstånd har vi även Kungsbacka Ridklubb som anordnar många tävlingar.
Bökeberg, Svedala

Flyinge, Lund

FLYINGE, LUND
Sedan 1661 är Flyinge en av Sveriges tre riksanläggningar och Sveriges hästcentrum. Ända sedan
1100-talet har det bedrivits hästavel på den plats där
Flyinge idag ligger. Förutom gymnasium bedrivs här
också ett flertal yrkesutbildningar samt universitetsprogrammet Hippologen. Du som gymnasieelev kan
bo på Flyinges elevhem.
Flyinge är byn där det finns fler hästar än människor.
På en mils radie runt före detta nationalstuteriet ligger
mer än 50 ridhus. Det är ett riktigt hästmecka och det
märker man av om man är gymnasieelev!
Idag har Flyinge en av Europas modernaste hästanläggningar, Active Stable, totalt tretton ridbanor (varav
fyra ridhus) och kapacitet att hålla över 200 hästar. Det
händer nästan alltid något på Flyinge. Världens bästa
ryttare kommer för att tävla, hålla clinics eller träna.
Varje år genomförs närmare 90 evenemangsdagar på
Flyinge, alltifrån Pay & Jump till internationella tävlingar, clinics och hingstvisningar.

VARBERG

Här startade vi vår första skola 2005 på Kvarnagårdens Ridcenter. På anläggningen finns även Varbergs
Ridklubb och Varbergs Ridskola. Vi har två egna stallar
med sammanlagt 66 boxplatser och tillgång till två
ridhus med måtten 23x60 m samt utebanor. Under
2018-2020 har det skett större renoveringar av bland
annat stall, matsal och lektionssalar.
Varberg är en sommarstad med många bostäder för
turister, dessa hyrs gärna ut till elever under skolåret.
Vår samarbetspartner erbjuder nybyggda elevboenden i närheten.

Varberg

Kungsbacka
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EN GYMNASIEUTBILDNING
UTÖVER DET VANLIGA
På Sveriges Ridgymnasium genomsyras utbildningen av tre starka ledord; kvalitet,
delaktighet och glädje. – Hos oss ska elever få möjlighet att utveckla sitt hästintresse
samtidigt som de får en gedigen gymnasieutbildning, säger Pernilla Haverstal,
skolchef på Sveriges Ridgymnasium.
”Stallet är bara ett stenkast bort”
Just närheten till hagar, stall och ridhus är viktiga
komponenter i skolans koncept och värdesätts högt
av skolans elever.
– Skolbyggnaden ligger mitt i hästverksamheten
och stallet är bara ett stenkast bort. Närheten mellan
byggnaderna gör mig som hästägare lugn eftersom
jag kan se min häst i hagen under lektionstid, säger
Wiktor Löfberg som studerar på Sveriges Ridgymnasium i Varberg.
Under skoldagarna varvas dessutom såväl praktiska
som teoretiska lektioner.
– En vanlig dag kan vi rida dressyr med fokus på sitsträning, arbeta praktiskt med mänskliga rättigheter
och ha en teoretisk historielektion där vi får lära oss
en massa om andra världskriget, säger Wiktor som
uppskattar variationen.
Klasskamraten Mirakel Grip instämmer.
– Genom att varva praktiska moment med teoretiska
blir det enklare att fokusera och hålla koncentrationen.
Lustfylld undervisning
Utöver ett schemaupplägg med varierande lektioner, så arbetar lärarna aktivt med att göra undervisningen så lustfylld som möjligt för eleverna.
– Vi försöker att inkludera det som eleverna tycker
är roligt i så stor mån som möjligt, säger Elin Dunér,
förstelärare på Sveriges Ridgymnasium i Svedala.
Elin undervisar i svenska och arbetar gärna ämnesövergripande för att skapa intresse och engagemang.
– Jag och min kollega, hästkunskapsläraren Lina
Sjöberg, har bland annat haft en uppgift om hästens historia där vi slog ihop våra båda kurser och
samarbetade så att eleverna bara behövde göra
en uppgift istället för två. I uppgiften gick jag igenom källkritik och hur man skriver en text medan
Lina bistod med hästraser och vad hästraserna kan
användas till.
Elin samarbetar gärna mellan kurserna.
– Vi försöker göra de lite tyngre teoretiska ämnena
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mer lättsamma genom samarbeten och genom att
rikta oss mot hästar.
Delaktighet på riktigt
Ämnesövergripande samarbeten och hästfokuserade uppgifter skapar glädje och kvalitet i undervisningen, men också delaktighet. På Sveriges Ridgymnasium får eleverna vara med och påverka sin
undervisning.
– Elevinflytande är jätteviktigt eftersom det skapar
motivation och delaktighet. Vi får vara med och bestämma och lärarna lyssnar verkligen på oss, säger
Mirakel.
Wiktor instämmer.
– På en stor skola blir man lätt bara en i mängden,
man försvinner. Här får du din röst hörd och är
delaktig varje dag i såväl små som stora beslut. Det
handlar om alltifrån huruvida vi vill ha en muntlig
eller skriftlig redovisning i engelskan, till om man vill
jobba självständigt i matteboken eller lyssna på en
längre genomgång. Det är småsaker som läraren
ofta bara bestämmer, men som har stor betydelse
för oss elever.

En personligare relation
Både Mirakel och Wiktor gick tidigare på stora
högstadieskolor och valde aktivt att söka sig till en
mindre gymnasieskola.
– Det känns som att lärarna fokuserar mer på oss
elever här än på en stor skola. Vi blir alltid hörda och
de bryr sig verkligen om oss. Genom att man får en
personlig relation till läraren blir dessutom lektionerna mycket roligare, säger Mirakel.
– I en liten klass kan man också åka iväg och hitta på
mycket grejer som man inte kan göra i en stor klass.
Vi har bland annat varit på Naturum på Getterön i
Varberg där vi lärde oss om ringmärkning av fåglar
och provade på fågelskådning, säger Wiktor.
Även när det gäller stallet är eleverna delaktiga i
mycket hög utsträckning.
– Oavsett om man har egen häst eller skolhäst så
är alla med och hjälper till, vilket gör att vi kommer
väldigt nära både hästarna och varandra. Det spelar
inte heller någon roll om man går i ettan, tvåan eller
trean. Alla enas genom det stora intresset för hästar,
säger Wiktor.
”Ett minne för livet”
Ett annat mycket populärt inslag i skolverksamheten
är arbetsplatsförlagt lärande (APL) som i folkmun
kallas praktik. På samtliga skolor och profiler har
eleverna femton veckors APL och det är även möjligt
att ansöka om utlands-APL genom skolans samarbete med EU-programmet Erasmus+.
– Min utlands-APL gav verkligen jättemycket och är
ett minne för livet. Under mina fem veckor i Holland lärde jag inte bara känna många fantastiska
människor, utan förbättrade mina språkkunskaper,
utvidgade mitt kontaktnät och fick en helt ny bild av
den internationella ridsporten, säger Louise Ekeroth
som tog studenten från Sveriges Ridgymnasium i
Kungsbacka våren 2019.
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RENT PRAKTISKT
Elevdatorer
Alla elever får tillgång till en personlig bärbar dator
som är kostnadsfri under studietiden.
Elevhälsa
Hos elevhälsan på skolan kan du få råd, stöd eller
vägledning i det mesta som rör din studie- och
livssituation. I huvudsak arbetar vi förebyggande och
hälsofrämjande. När det finns hinder för lärande och
delaktighet arbetar vi även utredande och åtgärdande. Vårt mål är att alla elever skall nå sin fulla potential.
Därför är det viktigt att all undervisning anpassas
utifrån varje elevs behov. Det kan handla om resurstider där du som elev kan få hjälp och stöd med
läxor och arbeten i dina olika kurser, stöd av specialpedagog eller kompensatoriska hjälpmedel. Det är
viktigt att vi så tidigt som möjligt får ta del av vilket
stöd du har fått tidigare. Har du som vårdnadshavare
information som du vill att vi tar del av kontakta
rektor för ett samtal.
Skolmat
Vi serverar lunch med frukt varje dag och behöver
du specialkost så ordnar vi det.
SchoolSoft
Vi använder lärplattformen SchoolSoft för att underlätta kommunikationen och öka transparensen
mellan skolan och hemmet. Som elev använder du
SchoolSoft för att kommunicera med dina lärare och
med andra elever. Du ser arbetsuppgifter, scheman,
lämnar in dina arbeten och får kommentarer från
dina lärare samt ser dina betyg. Som förälder använder du plattformen för att hålla dig uppdaterad och
informerad. Du har tillgång till ditt barns skriftliga
omdöme, schema, närvaro samt provresultat.
Personliga inlogg fås vid skolstart och länk till plattformen finns på hemsidan.
Olycksfallsförsäkring
Våra elever är välförsäkrade om olyckan skulle
vara framme. Alla elever omfattas och har gällande
olycksfallsförsäkring dygnet runt hela skoltiden, även
under helger och ferier. SRG:s Erasmus+ stipendiater har en extra försäkring vid utlands APL.
Mentorskap

26

Alla elever har en egen mentor som följer upp hur
det går för eleven, både gällande studieresultat,
närvaro och den sociala situationen, samt fungerar
som ett stöd för eleven. Vid behov initierar mentorn
olika typer av åtgärder och ansvarar för att skapa en
bra stämning och studiemiljö i klassen. Det är oftast
mentorn som tar första kontakten med vårdnadshavare.
SYV
Vi har kontinuerligt SYV på plats på våra skolor och
de har en viktig roll i att vägleda, informera och ge
råd till våra elever. De träffar klassen både i grupp
och enskilt under utbildningen.
Boende
Skolan har inga egna boenden och inget internat men vi är behjälpliga med kontakter och hjälper till
att hitta boendealternativ vid våra skolor.

Skolhäst
Våra skolhästar som används i utbildningen har
till syfte att hjälpa dig att nå utbildningsmålen i de
praktiska kurserna. Våra hästar är i varierande åldrar
och storlekar. Vi strävar efter att hålla en hög kvalitet
som möjliggör att du får rida hästar som passar din
nuvarande utbildningsnivå. Genom att du rider olika
hästar ökar din bank av erfarenheter. Målet med
kurserna i ridning är att du ska utvecklas så långt
som möjligt. Våra lärare stämmer av och fortbildar
våra hästar kontinuerligt. Vill du rida skolhäst kan du
anmäla det till skolans rektor från och med när du
fått ditt preliminära antagningsbesked.
Egen häst
Hästägaren ska alltid underteckna ett uppstallningsavtal och vara införstådd med skolans hästhåll-

ningspolicy. Om hästen står skadad och inte kan
användas i undervisningen får eleven, när det finns
möjlighet, delta på någon av skolans hästar. Annars
deltar eleven aktivt till fots i undervisningen. Skulle
den egna hästen vara skadad längre tid än tre
veckor rekommenderas eleven att ta hem sin häst
och övergå till skolhäst. Förutsättningarna och
därmed kostnaderna för foder är varierande. De kan
både kan öka och minska beroende på hur skörden
av spannmål och grovfoder innevarande år har gått.
Vi beräknar alltid foderpriser utifrån inköpspriser
från de välrenommerade leverantörer vi har samarbete med. När vi köper in foder till skolorna prioriterar vi alltid både näringsinnehåll och kvalité för bästa
hygien och foderstat. Moms och del av fraktkostnad
är alltid inkluderad i priset.
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