
Linda Glad går tredje året på Hästinriktningen. 

Linda kommer från Stockholm och har släkt i Östergötland. ”Jag valde Vreta för att lära känna 
människor och skapa kontakter för framtiden runt om i Sverige”. 

Innan Linda började hade hon varit på privat guidning, öppet hus och läger, hon tyckte det var en bra 
skola med bra anläggning. 

Fördelen med att plugga på Vreta är att teori blandas med praktik då lär man sig mycket. Linda säger 
vidare att det är skönt med omväxlingen att inte bara ha vanliga ämnen utan läsa om häst också. 

Linda bor på boendet och säger att hon fått vänner för livet. Det är skönt att det serveras frukost och 
kvällsmat förutom lunchen. Det blir en gemenskap när man äter ihop. 

Linda vill jobba som hästskötare efter gymnasiet, eller ha ett ”vanligt” jobb. Hon vill inte plugga 
vidare direkt efter gymnasiet. Drömmen är att bli ridlärare och att ha en egen gård med ridskola eller 
turridning i framtiden. 

Det som är speciellt med Vreta är att man har vänner och en stark gemenskap. Linda säger också att 
lärarna är bra och de är intresserade av att lyssna på eleverna. Linda tycker läxhjälpen på kvällarna är 
jättebra.  

”Vreta är ett mysigt ställe att vara på.” 

 

 



Ebba Jahr går i årskurs 2 med inriktning Ridning. Hon läser högskoleprofil med 
samhällsvetenskapligt spår och hennes dröm är att arbeta som hästskötare, men hon har även en dröm 
att utbilda sig till polis, om hon av någon anledning skulle vilja byta spår.  

- Jag har hästar som ett brinnande intresse men jag vill även ha en bred grund att stå på. Jag flyttade 
från Vimmerby till Vreta för att gå hästutbildningen och lära mig att ta mer ansvar, säger Ebba. 

- På Vreta får jag samma behörighet som om jag hade gått Samhällsvetenskapliga programmet, men 
får istället för vissa kurser, läsa om det bästa som finns – häst, säger Veronica Manfredsson som 
även hon går i årskurs 2. Efter min utbildning på Vreta kommer jag troligtvis att läsa vidare direkt till 
socionom, alternativt jobba som hästskötare ett tag innan jag läser vidare, säger Veronica. 

Henrik Söderwall går i årskurs 2 med högskoleprofil med Naturvetenskapligt spår, kombinerat med 
specialidrottsutbildningen NIU.  

- Jag sökte till Vreta utbildningscentrum eftersom jag önskade en utbildning där man kunde kombinera 
hästkurser med de teoretiska ämnena. Vreta kändes som ett bra val där det praktiska och det teoretiska 
kombineras på ett bra sätt vilket underlättar skolgången. Jag har även en egen tävlingshäst som tränas 
och tävlas och därför var NIU det perfekta valet då jag kan ha med henne i utbildningen. Motivationen 
hålls uppe av en blandning av teoretiska och praktiska ämnen och det är väldigt intressant att få en 
känsla av hur det är att jobba i stall och att lära sig mer om hästar. 

Henrik har siktet inställt på att satsa fullt ut på hästar, samtidigt som han får med sig en möjlighet till 
vidare studier. 

- Efter examen kommer jag nog försöka läsa vidare på Flyinges beridarprogram, men jag har även 
planer på att läsa till veterinär, säger Henrik. 

 

 

 

  

 


	Elevporträtt Linda V18H
	Ïntervjuer elever häst

