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Häst, 850 poäng 
 

 
Yrkesmässigt arbete inom hästnäringen 
Utbildningen passar dig som har passion för hästar  
och tänker dig en framtid inom hästnäringen,  
antingen som anställd eller som egen företagare.  
 
Utbildningen ger dig praktiska och teoretiska  
grundkunskaper, där du bland annat får lära dig om  
hästnäringens förutsättningar, hästars beteende och  
behov, skötsel, utfodring, avel, förebyggande  
hälsovård samt samspelet mellan häst och människa.  
 
Du får även en introduktion i de maskiner och teknik som används inom hästhållning idag.  
Möjlighet finns att avlägga yrkesprov för Hästskötarexamen i slutet av utbildningen. 
 

Utbildningen sker i nära samverkan med företag och olika hästverksamheter i Halland och utgår från  
kurser inom naturbruksprogrammet – hästinriktning med fokus på hästkunskap, hästhantering, 
anläggningsskötsel mm.  
 
Praktiken planeras utifrån dina förkunskaper, intressen och mål - till exempel ridskola, träningsstall,  
stuteri, hingststation, travstall, turridning mm. 
 

Utbildningen inleds med en orienteringskurs om svensk hästnäring och hästhållning, där du som har 
tidigare erfarenheter inom hästområdet har möjligheter att få dina kunskaper validerade. Praktiska 
moment på olika häst- verksamheter i Halland varvas med studiebesök och teoretisk undervisning. 
 

   Baskurser        Poäng Kurs kod 

Orienteringskurs   50 p KGYORKI11D                

Hästkunskap 1 100 p HÄTHÄS01                      

Hästkunskap 2 100 p HÄTHÄS02   

Hästkunskap 3 100 p HÄTHÄS03 

Ridning och körning 200 p RINRID0 

Entreprenörskap 100 p ENTENR0 

   Profilering 200 p KGYORKI11C 

Summa poäng total 850 p  

 

                                          V.g. vänd… 
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Utbildningen omfattar bland annat följande: 

• Kunskaper om hästars biologi och livscykler samt om dagens hästraser, deras exteriör och signalement 

• Kunskaper om hästars näringsbehov och om olika fodermedel 

• Förmåga att upprätta foderstater och att utfodra hästar med utgångspunkt från deras näringsbehov 

• Kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar, om smittspridning, smittskydd, och hygien samt  

förmåga att arbeta med förebyggande hälsovård 

• Kunskaper om hästavel och reproduktion 

• Förmåga att planera arbetsuppgifter samt hantera hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt 

• Förmåga att visitera, utrusta, och hantera hästar för olika typer av arbete 

• Förmåga att rida och köra hästar i olika åldrar och utbildnings stadier  

• Kunskaper om faktorer som påverkar hästars prestation och hållbarhet samt förmåga att tolka hästars 

reaktion på träning och bedöma dessa faktorer 

• Kunskap om hästars gångarter och rörelsemekanik 

• Förmåga att sköta och hantera stallar och utrustning 

• Förmåga till etiska ställningstaganden och kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar 

hästhållning. 

• Förmåga att köra fordon och maskiner för att utföra olika arbetsuppgifter 

 

Lärlingsutbildningen består av en kombination av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som 

branschen ställer på blivande personal. Utbildningen kan också inspirera och ge behörighet till vidare studier. 

Efter slutförd utbildning får du ett dokument som visar vilka kurser du har slutfört, samt betyg på de olika 

kurserna och en bilaga som tydligt redogör för ditt yrkeskunnande. 

 

Frågor besvaras av Annika Larelius, tfn 070 – 339 52 43 eller e-post, annika.larelius@laholm.se 

 

 

 

 

  

 

Utbildningens omfattning 40 veckor 

Utbildningens plats På Campus Laholm 30 % - På företag i branschen 70% 

Antal platser 5  

Behörighet Kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska som 

andraspråk. Arbete med hästar och erfarenhet från hästhantering 

är meriterande. 

Kursstart 2020 – 08 - 17 

Sista ansökningsdatum 2020 – 05 – 15  

Ansökan till Vägledningscentrum, Skottegränd 3, 312 31 Laholm 

Telefon: 0430 – 265 00 

e-post: vagledningscentrum@laholm.se 

mailto:annika.larelius@laholm.se

