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”F h hundar!”
hästar oc

V Ä S T E R Å S • G U S TA V S B E R G

Mälardalens Ridgymnasium
Välkommen till en utbildning där du får möjlighet att nå dina mål
– oavsett om du efter examen vill gå direkt ut i arbete inom
häst- eller hundnäringen eller studera vidare.

På Mälardalens Ridgymnasiums två
skolor ger vi dig chansen att utveckla ditt
häst- eller hundintresse och samtidigt
få en trygg kunskapsgrund att stå på.
Du får tre utvecklande och varierande
år där du som individ står i fokus.
Målet är att du efter tre år har en yrkesexamen som ger dig stora möjligheter på
arbetsmarknaden och en grundläggande
högskolebehörighet för eventuella
vidare studier.
All utbildning sker i klasser som är
begränsade till 25 elever och på bägge
skolorna varvas teori och praktik på en
och samma anläggning. Förutom stallet
och lektionssalar finns paddock och
två ridhus tillgängliga för dig och dina
klasskamrater.

Sök nu!
Hos oss får du:
• Tillgång till eget gymnasiestall
• Två ridhus för häst och hund
• Träning av hund i inomhushall
• En Chromebook som du kan
disponera under hela skoltiden
• 15 veckors APL, under tredje året
finns möjlighet att kunna åka
utomlands
• Ett elevvårdsteam med skolläkare,
skolsköterska och kurator
• Grundläggande högskolebehörighet
(väljs med individuellt val)
• En möjlighet att utöva din hobby
samtidigt som du utbildar dig för 		
framtiden
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Det här är vi
Mälardalens Ridgymnasium är en
etablerad gymnasieskola som startade
2007 i Västerås under namnet Västerås
Ridgymnasium. Efter att ha drivit ridgymnasium i sju år utökade vi verksamheten med en systerskola i Gustavsberg.
Sedan start har vår utbildning varit
inriktad mot häst och ridsport för att
sedan utöka med hundinriktning
i Västerås 2016.
Våra skolor är lokaliserade i lantlig miljö
där elevens och hästens miljö samspelar
genom att all undervisning sker på skolan.
Sedan 2017 går skolorna under det
gemensamma namnet Mälardalens
Ridgymnasium.
Vill du kombinera högskoleförberedande studier med ridning eller
hundträning?
När du läser naturbruksprogrammet
inriktning lantbruk programfördjupning
häst eller hund får du en varierad
utbildning där teori varvas med praktik.
Hos oss är ridhuset eller hundhallen
en lika naturlig utbildningsplats som
skolsalen.
Våra elever väljer att söka denna utbildning för att kunna kombinera sin idrott
eller hobby med sina gymnasiestudier.
Under tre år läser eleverna samma kärnämnen som övriga gymnasieprogram
så som svenska, matematik och engelska
samtidigt som de läser karaktärsämnen
som naturbruk, häst eller hund.
Utöver detta rider eleverna eller tränar
sina hundar två gånger i veckan.

Vi har valt att skapa fler programfördjupningar för att du lättare ska kunna välja
utifrån vad du vill få ut av din gymnasietid.
Alla gymnasieprogram läser vissa ämnen
under år ett, därefter görs val för de
olika programfördjupningarna; yrkesförberedande häst eller NIU samt studieförberedande häst eller hund.
I alla programfördjupningar kan du genom
ditt individuella val läsa in grundläggande
högskolebehörighet. Det som skiljer
programfördjupningarna åt är kurserna,
vilket presenteras längre fram i tidningen.
Vill du besöka en av våra skolor för
att få en inblick i utbildningen?
I så fall erbjuder vi prova på-dagar och
lägerdagar. Datum för det finner du på vår
hemsida. En prova på-dag innebär att du
följer en klass under några timmar för att
känna på hur det är att studera hos oss.
En lägerdag innebär att du tillbringar en
heldag under ett lov hos oss tillsammans
med fler intresserade ungdomar.

Välkommen till oss!
Peter Ledin, Rektor
& Bobo Fuchs, Skolchef
Mälardalens Ridgymnasium
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”40 pr en häst.”
har eg
Våra skolor
Våra skolor ligger i anslutning till natursköna omgivningar.
Bussförbindelserna är bra och du tar dig till skolan inom 15–20 minuter.

Gymnasiestallen
En stor del av utbildningen bedrivs
i stallet. Stall och boxar sköts av eleverna
tillsammans med skolans personal
i veckorna. Under lov- och helgdagar
delas arbetet upp mellan de elever som
har sköthästar i stallet, i form av stalltjänst, vilket innebär att man turas om
att sköta varandras hästar – ett enkelt
sätt att avlasta varandra och att
samarbeta!
Egen häst eller gymnasiehäst
Har eleverna egen häst och vill ta med
den kan detta vara möjligt om stallplats
finns. Skolans egna hästar finns tillgängliga till alla utbildningsnivåer.
Lärare
Våra skolor har behöriga lärare som
gör allt för att ni ska få en nära och
bra kontakt. Alla lärare har god ämneskunskap inom sina kurser och våra
ridinstruktörer är utbildade och erfarna.
Måltider
Eleverna äter sin lunch i skolans
cafeteria. Skolan erbjuder frukost till
eleverna varje morgon.
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Gustavsberg
Anläggningen
Vår skola i Gustavsberg ligger i härlig
skärgårdsnatur i anslutning till Skärgårdens Rid- & friskvårdscenter, endast
20 minuter från Slussen med buss.
Ridgymnasiet i Gustavsberg har en egen
del i stallet där skolans hästar står uppstallade. Du rider minst två lektionspass
i veckan, men är i stallet även för andra
praktiska kurser – longering, visa häst
vid hand, bandagering, flätning, löshoppning och mycket mer. Det är fantastiskt
att under samma lektion läsa om något
moment i hästkunskap och sedan direkt
kunna gå ut och prova på i praktiken.
Även i andra teoretiska ämnen finns
möjlighet att jobba mer praktiskt.
I vårt lärarlag i Gustavsberg finns utöver
lärarbehörigheten mycket kunskap, kompetenser och arbetserfarenheter inom
hästnäringen; från trav-, dressyr-, hoppoch galoppstall. SM-medaljer i ponnygalopp. Inridning och tillridning. Ridterapi,
rehabiliterings- och miljövetenskap.
Avelsverksamhet, hingsthållning och
lantbruk.

Västerås
Anläggningen
Vår skola i Västerås ligger naturskönt vid
Hamre Ridcenter och är en av de största
hästanläggningarna i Västerås. Skolan har
bra bussförbindelser och från Västerås
Central tar bussresan cirka 15 minuter.
Ridgymnasiet i Västerås har eget stall.
På anläggningen finns två ridhus, två
utebanor, ett stort antal hagar och plats
för cirka 80 hästar uppstallade. Hamre
Ridklubb är en aktiv förening som bedriver
tävlingsverksamhet upp till SM-nivå.
På Hamre Ridcenter bedrivs ridskola
såväl som gymnasieverksamhet och
privat inackordering.
I vårt lärarlag i Västerås finns utöver
lärarbehörigheten mycket kunskap,
kompetenser och arbetserfarenheter

inom hästnäringen; från trav-, dressyr-,
hopp- och galoppstall. SM-medaljer
i ponnygalopp och svår hoppning, NMguldmedaljör i hoppning. Inridning och
tillridning. Ridterapi, rehabiliteringsoch miljövetenskap. Avelsverksamhet,
hingsthållning och lantbruk.
Utöver dessa finns det även kompetens
som hunduppfödare, hundinstruktör,
hundmassör och flertalet mästerskapsmedaljer i olika grenar.
Boende
För våra långväga elever har vi boende
i form av studentrum till förmånliga
priser.

känner alla,
”Bra med liten skola. Aanlla
det blir en annan samm hållning.”
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VÄSTE R ÅS OC H GUS TAVS B E RG

Naturbruksprogram Fördjupning Häst
Yrkesförberedande
Denna fördjupning är yrkesförberedande och passar dig som älskar hästar
och vill testa fler grenar.

YRKESEXAMEN
Kursplan
Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

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

Programgemensamma karaktärsämnen 400 p
Biologi 1 		

100 p

Entreprenörskap 		

100 p

Naturbruk 		

200 p

Inriktning lantbruk 		

300 p

Marken och växternas biologi

100 p

Djuren i naturbruket 		

100 p

Fordon och redskap 		

100 p

Programfördjupning Häst

900 p

Hästkunskap 1		

100 p

Hästkunskap 2 		

100 p

Hästkunskap 3 		

100 p

Ridning och körning

200 p

Ridning 1 		

100 p

Ridning 2 		

100 p

Trav 1		

100 p

Trav 2 		

100 p

Gymnasiearbete 		

100 p

Individuellt val*		

200 p

Engelska 6** 		

100 p

Svenska 2** 		

100 p

Svenska 3** 		

100 p

Matematik 2a 		

100 p

Idrott och hälsa 1 (specialisering)

100 p

Estetisk kommunikation		

100 p

Naturkunskap 1a2		

50 p

Naturkunskap 2		

100 p

Examensmål
Hästskötare med inriktning mot ridning
Hästskötare med inriktning mot trav
* Val över 200 p = utökat program.
** Krävs för grundläggande högskolebehörighet.
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Vi har två längre praktiska arbetspass
per vecka där eleverna utvecklas inom
dressyr, hoppning, markarbete över
bommar, trav, fälttävlan mm. I fördjupningen ingår en stor del hästkunskap
till exempel anatomi, fysiologi, avel
och näringslära.
Både praktisk och teoretisk undervisning
sker på skolans ridanläggning. Trav och
fälttävlan är till viss del på annan ort.
För att förstärka kvalitén på undervisningen görs även en del studiebesök.
På båda våra skolor har vi två ridhus,
ridbana och fantastisk natur med flera
ridvägar i närområdet.

Om du har egen häst är du välkommen
att ta med den till skolan du går på i mån
av plats, annars erbjuder skolan ett stall
med välutbildade hästar.
Denna utbildning passar dig som vill ut
i arbetslivet efter studenten samtidigt
som du har möjlighet att läsa kurser som
förbereder inför vidare studier. Dessa
kurser väljer du inom ditt individuella val.

e
”Här finns äldre rutineradhästa
tävlingshästar och yngre t.” r.
Då lär man sig mycke

VÄSTE R ÅS

NIU – Nationell idrottsutbildning
Yrkesförberedande
För dig som vill satsa mot ELIT.

YRKESEXAMEN
Kursplan
Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

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
Svenska 1 		

50 p
100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 400 p
Biologi 1 		

I Västerås har du som vill elitsatsa på din
idrott möjlighet att söka till NIU Ridsport.
Vi har lärare med stor förståelse för att
din satsning på ridsport är en viktig del
av ditt liv och gör då vårt yttersta för
att du ska kunna kombinera både din
utbildning och din idrott.
NIU Ridsport innebär att du går naturbruksprogrammet tillsammans med
övriga elever i din årskurs, men har några
utbytta kurser mot mer specialidrott
just för att du ska få möjlighet att satsa
och utvecklas tillsammans med din häst
under skoltid. På NIU-lektionerna rider
du på din egen häst.
400 p Specialidrott
Vår utbildning är rekommenderad,
kvalitetssäkrad och godkänd av Svenska
Ridsportförbundet och Skolverket.
Du som antas till NIU har rätt att läsa
Specialidrott med 400 gymnasiepoäng.
Detta innebär specialidrottslektioner
som endast är till för er som läser NIU.
Våra lärare är erfarna med bred
kompetens.

Övriga kurser och ämnen i kursplanen
läser ni i helklass tillsammans med
övriga elever.
Hur söker jag?
När du söker till NIU är gången följande:
• Ansökan till NIU ska vara skolan 		
tillhanda senast 1 december, men
gärna tidigare. Ansökningsformulär
finns på vår hemsida:
malardalensridgymnasium.se
• Därefter blir du kallad till uttagning
på skolan
• Din ansökan till vårt gymnasieprogram naturbruk, inriktning lantbruk
och fördjupning häst gör du via
gymnasieantagningen i din kommun.
Alltså inte via oss. Fråga gärna din
SYV eller kontakta vår rektor Peter
Ledin om du har frågor.
Som ryttare ska du på sikt kunna nå
nationell elit. För att du ska kunna bli
antagen till NIU ska du ha en prestationsnivå motsvarande LB/LA-nivå i dressyr
eller 1.10/1.20 i hoppning.
Du har egen häst.

100 p

Entreprenörskap 		

100 p

Naturbruk 		

200 p

Inriktning lantbruk 		

300 p

Marken och växternas biologi

100 p

Djuren i naturbruket 		

100 p

Fordon och redskap 		

100 p

Programfördjupning Häst

900 p

Hästkunskap 1		

100 p

Hästkunskap 2 		

100 p

Hästkunskap 3 		

100 p

Ridning och körning

200 p

Specialidrott		

200 p

Ridning 1 		

100 p

Ridning 2 		

100 p

Gymnasiearbete 		

100 p

Individuellt val*		

200 p

Engelska 6** 		

100 p

Svenska 2** 		

100 p

Svenska 3** 		

100 p

Matematik 2a 		

100 p

Idrott och hälsa 1 (specialisering)

100 p

Estetisk kommunikation		

100 p

Specialidrott		

200 p

Examensmål
Hästskötare med inriktning mot ridning
Hästskötare med inriktning mot trav
* Val över 200 p = utökat program.
** Krävs för grundläggande högskolebehörighet.

7

VÄSTE R ÅS OC H GUS TAVS B E RG

Naturbruksprogram Häst
Studieförberedande
Denna fördjupning är både yrkes- och studieförberedande och passar dig
som älskar hästar och vill testa fler grenar.

YRKESEXAMEN OCH
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Kursplan
Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

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
Svenska 1 		

50 p
100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 400 p
Biologi 1 		

100 p

Entreprenörskap 		

100 p

Naturbruk 		

200 p

Inriktning lantbruk 		

300 p

Marken och växternas biologi

100 p

Djuren i naturbruket 		

100 p

Fordon och redskap 		

100 p

Programfördjupning Häst

900 p

Hästkunskap 1		

100 p

Hästkunskap 2 		

100 p

Hästkunskap 3 		

100 p

Ridning och körning

200 p

Ridning 1 		

100 p

Ridning 2 		

100 p

Svenska 2		

100 p

Företagsekonomi 1 		

100 p

Gymnasiearbete 		

100 p

Individuellt val*		

200 p

Engelska 6** 		

100 p

Svenska 3** 		

100 p

Matematik 2a 		

100 p

Idrott och hälsa 1 (specialisering)

100 p

Estetisk kommunikation		

100 p

Naturkunskap 1a2		

50 p

Naturkunskap 2		

100 p

Examensmål
Hästskötare med inriktning mot ridning
* Val över 200 p = utökat program.
** Krävs för grundläggande högskolebehörighet.
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”100 procent av eleverna i årskurs 2 läser
grundläggande behörighet till högskolan.”
Vi har två längre praktiska arbetspass
per vecka där eleverna utvecklas inom
dressyr, hoppning, markarbete över
bommar, trav, fälttävlan med mera.
I fördjupningen ingår en stor del hästkunskap till exempel anatomi, fysiologi,
avel och näringslära. Både praktisk och
teoretisk undervisning sker på skolans
ridanläggning.
Hästar och ridsport är fortfarande en
stor del av din vardag trots att du läser
fler teoretiska kurser. Antalet rid- och
hästkurser är samma som profilen Häst.

Väljer du som elev att läsa naturbruksprogram häst förbereds du för yrken
inom häst men framförallt för vidare
högskolestudier. Den grundläggande
högskolebehörigheten gör det möjligt
att söka vidare studier så som hippologprogrammet eller djurskötarprogrammet.

VÄSTE R ÅS

Naturbruksprogram Hund
Studieförberedande
Denna fördjupning är både yrkes- och studieförberedande och passar dig
som älskar hundar.
Vi har två längre praktiska arbetspass
per vecka där eleverna utvecklas inom
lydnad, sök, spår, agility och nosework
med mera. I fördjupningen ingår en stor
del hundkunskap till exempel etologi,
anatomi, fysiologi, avel och näringslära.
Både praktisk och teoretisk undervisning sker på skolans anläggning.
All inomhusträning sker i ReDogs
varma hundhall där underlaget är
agilitymatting. ReDog är en veterinäroch rehabklinik. I fördjupningen ingår
det även att eleverna blir diplomerade
hundmassörer vilket är en unik diplomering som vi erbjuder tillsammans
med ReDog.

Har du ingen egen hund kan du låna
en av skolans hundar.
Hundar och hundsport är en stor del
av din skoldag samtidigt som du läser
teoretiska kurser. Antalet praktiska
och teoretiska hundkurser är samma
som profilen Hund.

YRKESEXAMEN OCH
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Kursplan
Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5 		

100 p

Historia 1a1

”På detta program
kan du utbilda dig till ”
diplomerad hundmassör!

50 p

Idrott och hälsa 1 		

100 p

Matematik 1a 		

100 p

Naturkunskap 1a1 		

50 p

Religionskunskap 1 		

50 p

Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 		

50 p
100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 400 p
Biologi 1 		

100 p

Entreprenörskap 		

100 p

Naturbruk 		

200 p

Inriktning lantbruk 		

300 p

Marken och växternas biologi

100 p

Djuren i naturbruket 		

100 p

Fordon och redskap 		

100 p

Programfördjupning Hund

900 p

Sällskapsdjur 1		

100 p

Sällskapsdjur 2		

100 p

Hundkunskap 1		

100 p

Hundkunskap 2		

100 p

Hundkunskap 3		

100 p

Träning av hund		

100 p

Kommunikation		

100 p

Företagsekonomi 1 		

100 p

Svenska 2		

100 p

Gymnasiearbete		

100 p

Individuellt val* 		

200 p

Engelska 6** 		

100 p

Svenska 3** 		

100 p

Matematik 2a 		

100 p

Idrott och hälsa 1 (specialisering)

100 p

Estetisk kommunikation		

100 p

Naturkunskap 1a2		

50 p

Naturkunskap 2		

100 p

Examensmål
Diplomerad hundmassör
Arbete med hund
* Val över 200 p = utökat program.
** Krävs för grundläggande högskolebehörighet.

9

Arbetsplatsförlagt lärande
Under tre år har eleverna 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande),
vilka är jämnt fördelade under tre år.

”Praktiken gav mig
bra förutsättningar
för arbetslivet”

APL-perioderna har olika inriktningar
som styrs av kursernas centrala
innehåll. Detta ger eleverna en bred
kunskapsportfölj som de har nytta av
i kommande yrkesliv. De olika APLplatserna samordnas för att ge eleverna
en bred i olika yrkesidentiteter.

Sök till oss!
Du söker till våra skolor via gymnasieintagningen i din hemkommun:
• Västerås
– Naturbruksprogrammet: häst/hund
• Gustavsberg
– Naturbruksprogrammet: häst
För att komma in på NIU gäller även ett
praktiskt prov som görs på vår skola.

Sista ansökan till NIU är 1 december.
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APL i utlandet
När eleverna läser sitt tredje år finns
möjligheter att genomföra sin APL
utomlands, bland annat på Irland.
APL-plats
Skolans APL-samordnare hjälper eleverna
med APL-platser. Antingen får eleverna
förslag från skolan eller så söker eleverna plats själva. Varje APL-plats har en
värd som godkänts av skolan och som
under hela perioden har kontakt med
skolan. Hos flera av APL-värdarna kan
boende ordnas. Ersättning för boende,
resa och mat betalas av skolan.

Och sen då, tt?
hur har det gå
Ridgymnasiet i Västerås startade höstterminen 2007 och våra allra
första elever tog studenten vårterminen 2010. Gustavsberg får sina första
avgångselever 2018. Första avgångsklassen med hundinriktning tar sin
examen i Västerås 2019.
Hästnäringen är idag den snabbast
växande delen inom det svenska lantbruket. Behovet av välutbildade medarbetare är stort. Många har fått arbete
direkt efter examen. Elever får även
jobberbjudanden via sina APL-platser.
Inom hundnäringen kan elever arbeta
som hundmassörer, hundförare, hundinstruktör, djursjukvårdare etc.

Högskolebehörighet
Flera av våra studenter väljer också
att studera vidare på högskola eller
universitet efter studenten. Genom det
individuella valet har alla elever på
Mälardalens Ridgymnasium möjlighet
att läsa in en grundläggande högskolebehörighet.
Om vidare studier inom häst- eller hundnäringen inte är intressant efter studenten är eleven ändå behörig till andra
utbildningar. Vi har elever som studerat
vidare inom sjukvård, lärarutbildningen
och juridik. Med andra ord har vi en
bred utbildning.

Vad gör våra tidigare elever idag?
Här är några exempel:
• Jobbar som ridinstruktör
• Jobbar som hästskötare i travstall
• Jobbar som hästskötare i hoppstall
• Startat eget inom hästnäringen
• Jobbar som hästskötare utomlands
• Studerar till hippolog
• Jobbar som undersköterska
• Jobbar som jurist
• Jobbar som flygvärdinna
• Jobbar som lärare
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Snart är det dags att söka till oss!
Mälardalens Ridgymnasium är två friskolor som har riksintag.
Till oss är alla välkomna att söka. Elever söker till våra skolor på samma sätt
och vid samma tillfälle som andra söker kommunala gymnasieskolor.
Sök via din webbaserade gymnasieansökningsplats eller via blankett från
din studie- och yrkesvägledare. Ansökan ska alltid gå till intagningsenheten
på utbildningsförvaltningen i din hemkommun.
På vår hemsida har du mer detaljerad info om hur du söker till den skola du skulle
vilja gå på. Har du fortfarande frågor kan du mer än gärna kontakta vår rektor,
peter.ledin@malardalensridgymnasium.se eller din SYV.

Praktisk info
Chromebook
Alla elever får tillgång till en egen Chromebook under sin skoltid hos oss.
Skolmat och frukost
Vi serverar både lunch och frukost till eleverna varje dag.
Schoolsoft
Läroplattformen Schoolsoft ökar transparensen och underlättar kommunikationen
mellan skolan och hemmet. I ditt skolarbete använder du Schoolsoft till att kommunicera
med lärare och elever. Du ser arbetsuppgifter och schema. Länk till plattformen
finns på hemsidan och inloggningsuppgifter får du vid skolstart.
Försäkring
Alla elever omfattas av och har gällande olycksfallsförsäkring under skoltid
samt efter skoltid i stallet.
Elevhälsa
En viktig del för att kunna utveckla sitt lärande är måendet. Vi arbetar därför
förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med eleverna. I vårt elevhälsoteam
har vi skolsyster, kurator och specialpedagog samt vid behov skolpsykolog och
skolläkare.

Västerås
Rektor: Peter Ledin
Tel: 070-252 19 50, peter.ledin@malardalensridgymnasium.se
Biträdande rektor: Jennifer Sembrant
Tel: 073-708 39 34, jennifer.sembrant@malardalensridgymnasium.se
Besöksadress: Eskadergatan, Hamre Ridcenter 721 31 Västerås
malardalensridgymnasium.se

Ellens Grafisk form & Produktion

Kontakta oss
Gustavsberg
Rektor: Peter Ledin
Tel: 070-252 19 50, peter.ledin@malardalensridgymnasium.se
Biträdande rektor: Åsa Thybeck
Tel: 070-814 36 05, asa.thybeck@malardalensridgymnasium.se
Besöksadress: Idrottsvägen 134 40 Gustavsberg

