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       22-06-13 
Välkommen till Vreta utbildningscentrums hästutbildning! 
Vi är mycket glada att Du har valt att gå hos oss på Vreta. Vi ser fram emot tre roliga och lärorika år 
tillsammans och hoppas att Du kommer att trivas.  
 
Första dagen och veckan är alltid lite pirrigt för alla och vi vill se till att den tiden blir så bra och givande som 
möjligt. Första veckan är lite speciell där vi kommer att ha mycket information och tid för att vi ska lära känna 
varandra. Schema för vad som händer finns på hemsidan (www.nbg.nu). 
 
Den 22 augusti klockan 11.00 är det upprop i skolhuset på Vreta Utbildningscentrum på hästenheten. 
Uppropet för hästinriktningen är i sal 21 (en trappa upp). 
Därefter går vi till matsalen och äter lunch tillsammans. 
På eftermiddagen kommer vi vandra runt på skolan så vi lär oss hitta samtidigt blir vi fotograferade, får taggar 
till lås, omklädningsskåp och bokskåp och ev. busskort. 
Dagen slutar vid ca 15.30.  
 
Det Du behöver ha med Dig under första veckan är (eventuellt) regnkläder, eftersom vi kommer att vara ute 
en hel del. Skor som går att promenera i är ett måste. Vi kommer även att ha lektioner i stallet så Du behöver 
ha med Dig nödvändig ridutrustning. 
Observera att vid ridning ska Du ha ridskor med shortchaps, eller ridstövlar, ridbyxor och förstås hjälm (finns 
att låna). Skyddsväst (finns även det att låna) vid uteritter. 
 
Två hänglås är bra att ha med sig redan första dagen. De är till skåpet i omklädningsrummet och till ett 
bokskåp. 
Vi kan inte ha stallkläder i skolhuset pga. det finns allergiska elever, så ombyte är viktigt.  
 
Redan nu vill vi påpeka att piercingförbud råder i skolans djurstallar – av säkerhetsskäl.  
När du börjar här hos oss på Vreta får du ett par stall-/ridskor med stålhätta. Dessa skor ska användas under all 
undervisning i stallarna.  
 
Vi arbetar mycket med värdegrundsarbete på Vreta utbildningscentrum. Det gör vi för att alla ska fungera så 
bra som möjligt i vårt arbete, få en bra studiemiljö samt må så bra som möjligt.  
Vi fokuserar på tre faktorer; positivt tänkande, ansvarstagande och respekt. Det här är ett mycket medvetet 
arbete som kräver att vi jobbar tillsammans. 
 
Om det är något Du undrar över kan Du alltid ringa till skolans expedition – och kan inte de svara skickar de 
Dig vidare till någon av oss mentorer. 
 
Det ska bli roligt att träffas! 
 
Hälsningar från mentor på Hästenheten 
Kerstin Waha Nordenhed 
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