
HUNDSPORTGYMNASIET
VI ÄLSKAR HUNDAR
Det här är utbildningen där du får lära dig allt om hundar. På schemat finns bl.a.  
hundhållning, hundens mentalitet, etologi, hunduppfödning, dressyr, djursjuk-
vård, näringslära och hundens olika användningsområden. På schemat bildar  
hundkurserna hela eller halva ”hunddagar” där du ofta jobbar praktisk med din hund. 

TA MED DIN HUND TILL SKOLAN
Självklart kan du ta med dig hunden till skolan, bara den är minst  ett år gammal 
och klarar skolans hanteringstest. Skolan har två stora appellplaner och en varm  
inomhushall för  att du och din hund ska kunna hålla igång träningen året om.  
På fritiden finns träningsgrupper som drivs av eleverna i t.ex. drag och agility.

HUNDAR - EN FRAMTIDSBRANSCH!
Hundbranschen växer med kraft. (Enl. Jordbruksverket finns ca 870 000 registrerade hundar i Sverige.) Det  
ligger i tiden att hundägare ägnar allt mer tid och pengar på friskvård, träning, foder och  
redskap till sina hundar. Dessutom ökar antalet vård-, besöks- och terapihundar i samhället. 

BRA ATT VETA OM OSS

RIKSINTAG
Som friskola har vi riksintag och på skolan finns elever  
från  hela Sverige och övriga Norden. På skolan finns även  
en  Yrkeshögskoleutbildning för fiske- och jaktguider.

BOENDE
Skolan hjälper nya elever att ordna boende vid skolstart.   
Elever kan söka inackorderingstillägg från CSN eller erhålla   
ett boendestipendium. Stipendiet garanteras alla som inte  har  
rätt till inackorderingstillägg från CSN.

HÄLSA, ELEVVÅRD OCH STUDIESTÖD
På skolan finns kurator, skolsköterska och en hälsogrupp  som 
jobbar med temadagar och hälsoprojekt. Här finns även en special- 
pedagog och resurslärare som erbjuder elever  stöd kring studierna.  
Utöver enskilt studiestöd tillämpar skolan tvålärarstöd i flera 
ämnen.

PLUGGA VIDARE EFTER GYMNASIET
På samtliga utbildningar på ForshagaAkademin kan elever  
välja att läsa ett s.k. studiespår som individuellt val och uppnå 
behörighet för att studera vidare på högskola/universitet

forshagaakademin.se
054-536100     info@forshagaakademin.seSe
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Din resa på Hundsportgymnasiet
ÅRSKURS 1 
På schemat finns bl.a. grundläggande hundkunskap  så  
som skötsel, enkel sjukvård, fostran, foderlära och inlärnings- 
teorier. Vi jobbar praktiskt med hundarna flera gånger i  
veckan. Efter det första året har du fått en bra grund i ditt 
hundägande samt kunskap om hur hundar lär och fungerar  
i olika sammanhang. Du har också fått en inblick i olika 
hundsporter och hundträning. 

ÅRSKURS 2 
Du utvecklar ditt hundkunnande inom olika områden som 
t.ex. djursjukvård, hundens anatomi och rörelser, massage 
samt hundträning bl.a. i bruksgrenarna.  Externa föreläsare 
delar med sig av sina kunskaper i t.ex. tävlingspsykologi 
och entreprenörskap. Efter det andra året har du också  
drivit eget UF-företag samt  fått en god insyn i framtida  
yrkesmöjligheter.  

ÅRSKURS 3
Viktiga kursmål under ditt tredje år är att kunna förmedla 
din  egen kunskap till andra. Praktiskt innebär detta att  du 
undervisar andra elever och externa kursdeltagare.  
Du jobbar med hundens mentalitet både praktiskt  och 
teoretiskt. Du utvecklas mot ett yrke inom hundbranschen 
vilket t.ex. kan vara hundmassör, allmänlydnadsinstruktör 
eller djurvårdare med huvudsaklig inriktning mot hund.

PRAKTIK /APL OCH CERTIFIERINGAR
Under dina tre år på utbildningen ingår 15 veckors APL  (arbetsplatsförlagt 
lärande). Exempel på praktikplatser är veterinär kliniker, djursjukhus, hund-
dagis, Försvarsmakten, instruktörsverksamhet, butiker och  inom friskvårds-
sektorn för hundar. Elever väljer själva om de vill lägga sin praktikperiod på 
hemorten, studieorten eller utomlands. Praktikperioderna är bra tillfällen för 
att nätverka med branschen och skapa kontakter för framtida jobb. 

Kopplat till utbildningen kan du även gå kurser för att bli: 
l   Nose Work-instruktör
l   SBK Allmänlydnadsinstruktör
l   Hundmassör 
l   Få tillstånd för ”Verksamhet med hundar” (enl. Jordbruksverkets regler)

FRAMTID: FRÅN DRÖM TILL YRKE
Direkt efter gymnasiet kan du jobba som t.ex: djurvårdare,  hundinstruktör, 
diplomerad hundmassör, driva eget företag t.ex. hunddagis samt att jobba i 
djurbutik.

 Universitetsstudier: Om du läser studiespåret och ev. utökning får du behöriget 
att söka till t.ex. djursjukskötarutbildning, polishögskolan och olika beteende- 
vetenskapliga samt pedagogiska utbildningar. Annan vidareutbildning kan t.ex. 
vara GMU (Grundläggande militär utbildning), väktarutbildning och olika hund- 
förarutbildningar. 

KURSPLAN          2500 p
Gemensamma ämnen            600 p
Engelska 5      100
Historia 1a1        50
Idrott & Hälsa 1      100
Matematik 1a       100
Religionskunskap 1    50
Samhällskunskap 1a1    50
Svenska 1   100
Naturkunskap 1a1    50

Programgemensamma 
karaktärsämnen              400 p
Biologi 1    100
Entreprenörskap   100
Naturbruk    200

Inriktning               300 p
Djurens biologi    100
Djuren i naturbruket  100 
Djurhållning   100

Programfördjupning            900 p 
Hundkunskap 1   100
Hundkunskap 2   100
Hundkunskap 3   100
Träning av hund   100
Aktivitetsledarskap  100
Sällskapsdjur 1       100 
Djur - specialisering  1  100
Djur - specialisering  2  100                 
Djurvård (inom djurens hälso- och sjukvård)  100

Gymnasiearbete           100 p

Individuellt val                      200 p

   Alternativ 1) Inriktningsspåret          200 p 
        Djur - specialisering  3     100
        Djur - specialisering  4     100

   Alternativ 2) Studiespåret                 200 p  
        Svenska 2               100
        Engelska 6                100
 
   Möjliga utökningar studiespåret (extra poäng)
        Svenska 3               (100)
        Matematik 2a               (100)
        Samhällskunskap 1a2 (50)
         Historia 1a2   (50)

Hundsportgymnasiet i samarbete med: 


