
HÄSTSKÖTARE RIDNING/TRAV
NATURBRUKSPROGRAMMET

Drömmer du om att arbeta med hästar?  
Vår hästutbildning är en bred utbildning där 
teori varvas med praktik. Du har tillgång 
till 55 välutbildade hästar i en toppmodern 
hästanläggning. Välutbildad personal med 
lång yrkeserfarenhet, specialister på dres-
syr och hoppning, utbildning av unghästar 
samt trav. Under de tre åren på skolan ingår 
15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande). 

Möjligheter kan finnas att göra en del av 
de 15 praktikveckorna utomlands. Du kan 
också avlägga Svenska Ridsportförbundets/
Svensk travsports yrkesprov till ”diplomerad 
hästskötare” som gör dig extra attraktiv på 
arbetsmarknaden.

HÄSTSKÖTARE – RIDNING
Specialiseringen på Ridning innehåller 
lektioner i ridning (både dressyr och hopp-
ning), travkörning, arbete med unghästar 
samt avel och en stor mängd teori. Du kan 
även välja till ”Hästidrott”. I de kurserna får 
du rida/träna två gånger extra varje vecka på 
skoltid under hela utbildningen. 

HÄSTSKÖTARE – TRAV
Väljer du Trav har du chansen att fördjupa 
dina kunskaper inom hantering, skötsel och 
träning av travhästar. Första året förläggs 
utbildningen på Vretagymnasiet. Andra och 
tredje året sker utbildningen i ett professio-
nellt travstall.

EFTER GYMNASIET 
Du kan bli hästskötare inom eller utanför 
Sveriges gränser eller starta eget hästföretag 
och t ex utbilda hästar. 

Du kan skaffa dig behörighet till många  

universitets- och högskoleutbildningar. 
Det gäller speciellt om du väljer natur-
vetenskapligt eller samhällsvetenskapligt/
ekonomiskt spår i vår högskoleprofil. Du får 
då en unik gymnasieutbildning som ger dig 
yrkesexamen, som gör att du kan gå direkt 
ut i arbete, samtidigt som du blir behörig 
till många högskole- och yrkeshögskoleut-
bildningar t ex hippolog eller ridlärare.

Trav&Ridning
Arbete med



HÄSTSKÖTARE
GEMENSAMMA KURSER 
ALLA UTGÅNGAR

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1 100 p
Biologi 1 100 p
Entreprenörskap  100 p
Naturbruk 200 p
Djuren i naturbruket 100 p
Djurens biologi 100 p
Djurhållning 100 p
Hästkunskap 1  100 p
Ridning och körning 200 p
Ridning 1 100 p
Gymnasiearbete 100 p

KURSER UTGÅNG  
HÄSTSKÖTARE RIDNING/TRAV

Aktivitetsledarskap  
eller Svenska 2 100 p 
Hästkunskap 2+3 200 p
Trav 1 100 p
Ridning 2 eller Trav 2  100 p

Individuellt val  200 p
t ex kurser i engelska och svenska som ger 
grundläggande högskolebehörighet, matematik 
2a eller yrkeskurser som spetsar din utbildning

Hästskötare går att kombinera med
Naturvetenskaplig profil och samhällsvetenskap-
lig profil som har ett eget studievägblad.

Oberoende av vilken nivå på högskolebehörighet 
du siktar på så kan du läsa hos oss.  
Kontakta vår studievägledare:  
013-22 79 12, syvnbg@regionostergotland.se

E-post: vreta@regionostergotland.se     Webbadress: www.nbg.nu     Telefon: 013-22 79 10

WWW.NBG.NU
Följ oss på: 

Naturvetenskaplig
Samhällsvetenskaplig

?
Många av våra inrikningar går att läsa i kombination med 
full högskolebehörighet med Natur, Sam eller Ekonomi som 
huvudspår. WWW.NBG.NU för mer info.

Vretagymnasiet:
HÄSTSKÖTARE Ridning/Trav
NATIONELL IDROTTSUTBILDNING MED SPECIALIDROTT Dressyr eller Hoppning
DJURSKÖTARE Kombination av hund, häst, lantbruksdjur
LANTBRUK Kombination av lantbruksdjur och växtodling
MASKIN Maskinförare och entreprenör
SKOGSBRUK Skogsmaskinförare eller skogsvårdare
MARK OCH ENTREPRENAD Anläggningsarbete
YRKESFÖRARE   Tunga transporter
MASKINMEKANIKER   Tunga maskiner

Himmelstalundsgymnasiet:
DJURPARK OCH TROPISK ANLÄGGNING
DJURSJUKVÅRD
DJURVÅRD
FLORIST
TRÄDGÅRD

Naturbruksgymnasiet Östergötland har dessa studievägar

Ekonomi


