
GRUNDLÄGGANDE HÄSTHÅLLNING – 40 VECKOR 
 
Denna komvuxutbildning är för dig som vill ha grundläggande kunskaper inom häst. Kurserna motsvarar 
naturbruksgymnasiets hästkurser och ger dig teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna avlägga 
hästnäringens yrkesprov till Diplomerad Hästskötare. Utbildningen lägger också grunden för fortsatta studier 
på exempelvis vår Yrkeshögskola till YH Ridlärare eller Hippologen vid SLU.  
  
Teori och praktik kommer att varvas. Utbildningen är skolförlagd mellan vecka 34-46 och 3-24. Vecka 47-3 är avsatt 
för praktik på valbart hästföretag. I slutet på maj erbjuds möjlighet att avlägga yrkesprov. 
 
FÖLJANDE KURSER INGÅR, totalt 800 gymnasiepoäng: 
 
Hästkunskap 1 -100p  Biologisk och teknisk grund, skötsel och hantering, arbetsmiljö och  
                                                   bestämmelser 
 
Hästkunskap 2 -100p  Fördjupning av biologisk och teknisk grund, skötsel och hantering,  
                                                  arbetsmiljö och bestämmelser 
 
Hästkunskap 3 -100p  Fördjupning i något av kunskapsområdena tex ridhästar, körhästar, trav,  
                                                 turism, praktikförlagd  
 
Ridning och körning -200p  Skötsel i samband med rid och körhästar, ridning och körning av skolad häst,  
                                                  arbetsmiljö och säkerhetsfrågor 
 
Ridning 1 -100p  Gångarter, ridträning, longering, utrustningar häst och ryttare 
 
Ridning 2 -100p  Utveckling, ridträning, löshoppning, tömkörning, träningsprogram 
 
Trav 1 -100p   Motionskörning, kondition, körning av skolad travhäst, utselning, utrustning 
 
 
UTBILDNINGSLÄNGD  
Längd 40 veckor, heltid.  Utbildningen börjar i augusti, slutar i juni.                                     

FÖRKUNSKAPSKRAV 
Genomgången grundskola eller motsvarande. Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (åk 9). Till 
komvux är man vanligtvis behörig att söka från och med höstterminen det år du fyller 20 år. 

ANSÖKNINGSTID  
Ansökan skall vara inne före den 15 maj. I mån av plats antar vi behöriga sökande även efter detta datum.  
 
ANSÖKAN 
Blankett för ansökan kan hämtas via: www.nbg.nu/vretagymnasiet/vuxenutbildningar eller från skolans expedition. 
Ansökan skickas av oss vidare till vuxenutbildningen i din hemkommun för yttrande. Detta beslut kan dröja, ansök 
därför gärna i god tid. Efter att skolan har fått besked så görs antagning. Kontakta gärna vuxenutbildningen i din 
kommun om du har frågor kring din möjlighet att få utbildningen beviljad. 
 
INFORMATION 
Carina Lundgren, Enhetschef Häst 
Telefon: 013-22 79 49 
E-post: carina.lundgren@regionostergotland.se 
 
Vreta utbildningscentrum, Järngården 3, 590 76 Vreta Kloster 
Telefon exp: 013-22 79 10 
E-post: vreta@regionostergotland.se 
 

www.nbg.nu 
 
Skolan ligger 10 km utanför Linköping. Undervisningen bedrivs i moderna, nybyggda lokaler. Skolan har ca 350 
gymnasieelever och ca 150 vuxenstuderande inom lantbruk, skogsbruk, hästhållning och transport. Skoljordbruket 
Järngården omfattar ca 300 ha för odling av foder och avsalugrödor. I djurstallarna finns 100 st mjölkkor, 80 st suggor, 
20 st får och 70 st  hästar. Egen häst kan medtagas i mån av plats. 
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