HUNDSPORTGYMNASIET

NB

DJURVÅRD

JOBBA PRAKTISKT MED DIN HUND
På Hundsportgymnasiet får du lära dig allt om hundar. Hundhållning, hundens mentalitet,
etologi, hunduppfödning, praktiskt arbete med hund, djursjukvård, näringslära och hundens
olika användningsområden är några av inslagen på schemat. Kurserna med hundinriktning
innehåller både teori och praktik och du jobbar praktiskt med din hund flera gånger i veckan.

TA MED DIN HUND TILL SKOLAN

Självklart få du ha med din egen hund till ForshagaAkademin och den bor med dig i elevboendet. På skoltid, när hunden inte används på lektioner, vistas den i sin box i hundstallet.
Hunden behöver vara minst ett år gammal, frisk och klara skolans hanteringstest.

HUNDAR - EN FRAMTIDSBRANSCH
Hundbranschen växer med kraft – inte minst tack vare att hundägare lägger allt mer tid och
pengar på friskvård, träning, foder och redskap till sina hundar. Dessutom ökar antalet vård-,
besöks- och terapihundar i samhället.

forshagaakademin.se
010-15 16 200

info@forshagaakademin.se

VILL DU VETA MER?

BOKA IN BESÖK,
KOM PÅ PRAKTIK
ELLER KIKA IN PÅ
VÅRA ÖPPNA HUS
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LIVET PÅ HUNDSPORTGYMNASIET
HUNDINLÄMNING I STALLET
Så börjar dagen för våra elever och klassrummet ligger
bara några meter bort. Och det kan väl knappast bli
mer praktiskt än att man har sin livskamrat på plats när
läraren ska visa hur man lägger ett tassbandage eller
när det är dags för friskvård.
Dina “lektionssalar” kan vara både inomhus
i skolans lokaler eller utomhus som t.ex. i
skogen, vid grustag och vattendrag eller
på brukshundsklubbar. Att ta sig dit är
en enkel match med skolans minibussar med hundburar och hundsläp.
Att jobba och träna med
sin hund är en självklarhet för
Hundsportgymnasiets elever

ELEVER TRÄNAR LEDARSKAP
I många kurser ingår ledarskap d.v.s. att själv lära ut till
andra. En viktig kunskap som du får med dig genom att
t.ex. praktiskt instruera andra elever - du får helt enkelt
vara lärare för dina klasskamrater.

Man arbetar ofta i grupp runt en hund och en elev med
ett gemensamt mål. Vårt arbetssätt bygger mycket på att
tillsammans hjälpa varandra framåt och uppnå mål. Bra
kunskap för framtida jobb med hundar och hundträning.
Agility, lydnad, IPO, freestyle, drag, sök,
spår, Nose Work och vänner för livet!

MAXAD KUNSKAP & TRÄNING
Hundar och hundträning går som en röd tråd
genom många av de kurser du läser på skolan.
Ett exempel på det kan vara att titta på och
analysera engelska hundträningsfilmer under
engelskalektionen.
Du jobbar självklart med hundträning under
skoltid, men också mycket under fritiden. Våra
elever driver flera olika träningsgrupper på fritiden.
På skolan finns bra träningsmöjligheter. Vi har flera stora
appellplaner utomhus och en av planerna har belysning
och kan användas även under mörka kvällar. Ibland kan
det dock vara skönt att träna i vår varma inomhushall.
En bra möjlighet när du vill hålla igång din träning året
om och oavsett väder.

ETT URVAL HUND-MERITER I ARBETSLAGET
Instruktörer i de flesta hundsporter		
Tränat upp tjänste- & patrullhundar
SBK-lärare					Leg. djursjukskötare
Världsmästare lag lydnad			
Mentalfigurant
VM-brons lag HtM				
Tävlande på elitnivå
Friskvårdskonsulent				
Domare & utbildare i flera hundsporter		
Uppfödare

FRAMTID:

FRÅN DRÖM TILL YRKE
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Framtiden ser ljus ut för dig som satsar på en karriär med hund!
Det finns idag drygt en miljon hundar i Sverige och intresset för
varor och tjänster inom området ökar ständigt. Djurbranschens
yrkesnämnd (DYN) ser en fortsatt stark tillväxt inom djurbranschen
och ett ökande behov av arbetskraft. Källa: djuryn.se
Direkt efter gymnasiet: kan du jobba som till exempel djurvårdare
nivå 2, hundinstruktör eller inom friskvård. Du kan också driva eller
jobba på hunddagis eller i djurbutik.
 niversitetsstudier: Om du läser komplett program och ev. studiespår
U
får du behöriget att söka till t.ex. djursjukskötarutbildning, polishögskolan
och olika beteendevetenskapliga samt pedagogiska utbildningar.
Annan vidareutbildning kan t.ex. vara GMU (Grundläggande militär
utbildning), väktarutbildning och olika hund-förarutbildningar.

TINA (F.D. ELEV PÅ UTBILDNINGEN):

HUNDFYSIOTERAPEUT & INNESÄLJARE
Efter studenten fick Tina Sporrong jobb på sin praktikplats, Arken
Zoo i Sundsvall. Under tiden på Arken Zoo utbildade sig Tina till
hundfrisör. Sex månader efter studenten startade Tina eget företag
som hon jobbade heltid med under drygt ett år.
Via ett säljarjobb i Sollefteå kom hon sedan till Umeå för att, under
några år, jobba som säljare och hundfrisör på Djurmagazinet.
Sedan valde Tina att distansplugga till Hundfysioterapeut på Redog i
Västerås och till SBK-instruktör. Nu bor hon i Stockholm och jobbar
med innesälj och support på Tree Of Pets som är distributör av
Eukanuba, Iams, Orijen, EverClean m.fl.
På fritiden kör hon mycket hundträning och föreläser även om fysträning
och förebyggande träning för tävlingshundar, främst skyddshundar.
“Forshaga är ett av de bästa valen jag gjort i mitt liv, handen
på hjärtat. Det var otroligt kul och gjorde att jag växte enormt som
person. Jag skulle inte byta den tiden i mitt liv mot något i världen!”

SUSANNE (F.D. ELEV PÅ UTBILDNINGEN):

SATSADE PÅ STARTA EGET HUNDDAGIS
Redan innan studenten drömde Susanne Johansson om att starta
eget - sitt egna hunddagis. Men planerna lades på is då hennes
hund hastigt gick bort. Susanne började jobba med ett helt annat
arbete, men i bakhuvudet fanns fortfarande företagsdrömmen kvar.
Hon satte igång med planering, hittade den perfekta lokalen och slutade
sen på sitt jobb. Allting gick vägen och mindre än ett år från studenten
öppnade hon sitt egna hunddagis!
“Jag skulle rekommendera den här utbildningen
till alla som vill lära sig mer om det de älskar och göra
det under de bästa förutsättningarna!”

- Att vara egenföretagare och sin egen chef är bland det bästa jag gjort!
Det bästa med skolan är alla människor man lär känna, alla vänner man
får över hela Sverige. Utbildningen varvades mycket mellan teoretiskt och
praktiskt. Själv älskade jag de praktiska lektionerna, säger Susanne.

DINA ÅR PÅ HUNDSPORTGYMNASIET
ÅRSKURS 1
På schemat finns bl.a. grundläggande hundkunskap så
som skötsel, enkel sjukvård, fostran, foderlära och inlärningsteorier. 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, friskvård
samt hundträning i olika hundsporter och bruksgrenar.
Du får fördjupade kunskaper inom tävlingspsykologi och
entreprenörskap och en god insyn i framtida yrkesmöjligheter. I åk 2 börjar du också ditt individuella val med inriktnings- eller studiespåret.

KURSPLAN		

2800 p

Gymnasiegemensamma kurser 900 p
Engelska 5 			
100
Engelska 6*			100
Historia 1a1 			
50
Idrott & Hälsa 1 			
100
Matematik 1a 			
100
Religionskunskap 1		
50
Samhällskunskap 1a1		
50
Svenska 1			100
Svenska 2*			100
Svenska 3*			100
Naturkunskap 1a1		
50
Programgemensamma kurser
400 p
Biologi 1				100
Entreprenörskap			100
Naturbruk 			200

Inriktningskurser

500 p

Programfördjupning

700 p

PRAKTIK /APL OCH CERTIFIERINGAR

Gymnasiearbete

100 p

Under dina tre år på utbildningen ingår 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt
lärande). Exempel på praktikplatser är veterinärkliniker, djursjukhus, hunddagis,
Försvarsmakten, instruktörsverksamhet, butiker och inom friskvårdssektorn 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.

Individuellt val

200 p

ÅRSKURS 3
Viktiga kursmål detta läsår är att kunna förmedla din egen
kunskap till andra. Praktiskt innebär det 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 inom friskvård, instruktör eller djurvårdare. Under
ditt tredje år kommer du också att driva företag inom ramen
för Ung Företagsamhet.

Kopplat till utbildningen kan du även gå kurser för att bli:
l
l
l
l

Certifierad hundtränare och coach		
l Agilityinstruktör
Djurvårdare Nivå 2 (arbete på veterinärklinik)
l Nose Work-instruktör
Friskvård för hund
Tillstånd för ”Verksamhet med hundar” (enl. Jordbruksverkets regler)

Djurens biologi 			
100
Djuren i naturbruket		
100
Djurhållning			100
Sällskapsdjur 1 			
100
Djurvård (inom djurens hälso- och sjukvård)
100
Hundkunskap 1			100
Hundkunskap 2			100
Hundkunskap 3			100
Träning av hund			
100
Aktivitetsledarskap		 100
Djur - specialisering 1		
100
Djur - specialisering 2		
100

Alternativ 1) Inriktningsspåret
Djur - specialisering 3 		
Djur - specialisering 4 		

200 p
100
100

Alternativ 2) Studiespåret
Matematik 2a
		
Samhällskunskap 1a2		
Historia 1a2 			

200 p
(100)
(50)
(50)

*Möjlighet finns att välja bort denna kurs
som krävs för grundläggande behörighet.

BRA ATT KÄNNA TILL:
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.
HUNDSPORTGYMNASIET I SAMARBETE MED:

HÄLSA, ELEVVÅRD OCH STUDIESTÖD
På skolan finns kurator, skolläkare, psykolog och skolsköterska.
Här finns även vår stödverksamhet Portalen med specialpedagog
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 ingår de kurser
som krävs för att uppnå grundläggande behörighet til högskoleutbildning. Elever har rätt att välja bort dessa (* i kursplanen).

