
Hästskötare Ridning / Trav 
Drömmer du om att få arbeta med hästar? Vår 
hästutbildning passar alla som vill utveckla sitt 
hästintresse. Du får en bred utbildning där teori varvas 
med praktik. Du har tillgång till 55 välutbildade hästar i en 
toppmodern hästanläggning och välutbildad personal med 
lång yrkeserfarenhet med specialiseringar såsom dressyr 
och hoppning, utbildning av unghästar samt trav. Under de 
tre åren på skolan ingår 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt 
lärande). Möjligheter kan finnas att förlägga en del av de 15 
praktikveckorna utomlands. Om du vill kan du avlägga 
Svenska Ridsportförbundets/ Svensk travsports yrkesprov 
till ”diplomerad hästskötare” som gör dig extra attraktiv på 
arbetsmarknaden. 

Hästskötare – Ridning 
Hästundervisningen innehåller lektioner framförallt i 
ridning (både dressyr och hoppning), travkörning, arbete 
med unghästar samt avel och en stor mängd teori. Du kan 
även välja till ”HÄSTIDROTT”. I dessa kurser får du 
rida/träna två gånger extra varje vecka på skoltid under 
hela utbildningen. Som individuellt val väljer du då Idrott 
och Hälsa, Specialisering 1 och 2. 

Hästskötare – Trav 
Genom denna yrkesutgång har du chansen att utveckla och 
fördjupa dina kunskaper inom hantering, skötsel och 
träning av travhästar. Första året förläggs utbildningen på 
Vretagymnasiet.  Andra och tredje året sker utbildningen på 
Mantorp travbana i ett professionellt 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. Detta gäller  speciellt om du väljer 
naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt spår i vår 
högskoleprofil. Du får då en unik gymnasieutbildning som 
ger dig både yrkesexamen som gör att du kan gå direkt ut i 
arbete samtidigt som du blir behörig till många högskole- 
och yrkeshögskoleutbildningar t.ex. hippolog eller ridlärare.  

Se på informationsbladet om vår högskoleprofil för att se 
vilka behörigheter du kan skaffa dig hos oss! 



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 
eller 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 
 
Högskoleprofil 
Kurser naturvetenskapligt spår  
  Engelska 6 100 p 
  Fysik 1b1+1b2+2 250 p 
  Kemi 1+2 200 p 
  Matematik 2a+3c+4 300 p 
  Svenska 2+3 200 p 
 
Kurser samhällsvetenskapligt spår   
  Engelska 6    100 p 
  Historia 1a2   50 p 
  Hästkunskap 2+3 200 p 
  Matematik 2a 100 p 
  Ridning 2 100 p 
  Samhällskunskap 1a2   50 p 
  Svenska 2+3 200 p 
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På Naturbruksgymnasiet Östergötland 
finns följande studievägar.  
 

Vretagymnasiet: 
• Hästskötare – Ridning / Trav 
• Nationell Idrottsutbildning med Specialidrott 
 Dressyr eller Hoppning  
• Djurskötare – kombination av hund, häst, 
 lantbruksdjur 
• Lantbruk – komb. av lantbruksdjur och växtodling 
• Maskin – maskinförare och entreprenör 
• Skogsbruk – skogsmaskinförare eller skogsvårdare 
• Mark och entreprenad – anläggningsarbete 
• Yrkesförare 
 
Följande studievägar kan Du kombinera med 
Högskoleprofil: 
• Hästskötare – Ridning / Trav 
• Djurskötare – kombination av hund, häst,  
 lantbruksdjur 
• Lantbruk – komb. av lantbruksdjur och växtodling 
• Skogsbruk 

Himmelstalundsgymnasiet: 
• Djurpark och tropisk anläggning 
• Djursjukvård 
• Djurvård/Hund 
• Florist 
• Trädgård 
 
Följande studievägar kan Du kombinera med 
Samhällsvetenskapligt spår: 
• Djurvård 
• Trädgård 

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