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Mälardalens Ridgymnasiums vision är
att “Vara ett av Mellansveriges mest
attraktiva naturbruksgymnasium som
bedriver undervisning med god kvalitet där elever och personal känner sig
trygga och välmående. Eleven ska få
de bästa förutsättningarna till kunskap
och erfarenhet för att kunna ta sig ut i
arbetslivet och/eller studera vidare.”
Tillsammans med denna vision jobbar vi dagligen med
våra ledord hälsa, kunskap och utveckling.
HÄLSA – Vi vill att du som går på vår skola ska ha en
god hälsa genom hela din utbildning. På våra skolor
jobbar vi aktivt med elevhälsan och vårt elevhäsloteam
i vår dagliga verksamhet.
KUNSKAP – Vi vill att du ska få med dig en bred kunskap
från oss. Oavsett om du vill gå direkt till arbetslivet eller
studera vidare efter din utbildning.
UTVECKLING – Alla elever kommer till oss med olika
förutsättningar och olika förkunaskaper. Vi vill ge dig den
utveckling som du är redo för under din gymnaisetid.
Att välja gymnasium är ett steg på vägen mot att kunna
jobba med det du alltid drömt om eller att skapa en bred
bas för att senare i livet kunna välja inrikning. Vi vill ge
varje elev möjligheterna att utbildas mot båda målen,
arbetslivet eller vidare studier.
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Vi ser vår utbildning som en språngbräda till framtiden
och det är viktigt att man kan hålla många dörrar öppna
vilket vi upplever att vi gör med den breda utbildning vi
kan erbjuda!
Välkommen till oss!
Mia Pettersson
rektor

Våra skolor
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.
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.
På våra 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.
All utbildning sker i klasser som
är begränsade till 25 elever och
på båda 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.
Alla elever erbjuds frukost på
skolan och lunch serveras via
catering i skolans matsal.
LÄRARE
I våra lärarlag finns utöver lärar
behörighet mycket kunskap,

kompetens och arbetserfarenhet
inom häst- och hundnäringen, allt
från SM- och NM-medaljer till tränare
på elitnivå.

Västerås

STALLPLATS
På skolan erbjuds du som elev att
kunna ta med din häst och ha den
i verksamheten eller helt utanför
verksamheten till förmånliga priser.

ANLÄGGNINGEN
Vår skola i Västerås ligger naturskönt vid Hamre Ridcenter och är en
av de största hästanläggningarna i
Västerås. Skolan har bra bussför
bindelser och från Västerås Central
tar bussresan cirka 15 minuter.
Gymnasiet har eget stall med
20 boxar och plats för 7–9 hundar
i hundboxar. På anläggningen finns
två ridhus, utebana, ett stort antal
hagar och plats för cirka 80 hästar
uppstallade. Hamre Ridklubb är en
aktiv förening som bedriver ridskola
och tävlingsverksamhet upp till
SM-nivå.

HUNDBOXAR
Du som hundelev har tillgång till hundbox för din hund under skoldagarna.

BOENDE
För våra långväga elever har vi boende
i form av studentrum i villa med
gångavstånd till skolan.

UPPSTALLNING
Uppstallning för dig med egen häst
kan ordnas i begränsad omfattning.
För mer info kontakta skolan.

Gustavsberg
ANLÄGGNINGEN
Vår skola i Gustavsberg ligger i
härlig skärgårdsnatur i anslutning till
Skärgårdens Rid- & friskvårdscenter,
endast 20 minuter från Slussen
med buss.
Gymnasiet har en egen del i
stallet där skolans hästar står
uppstallade. På anläggningen finns
två ridhus, utebana och plats för
ca 80 hästar.
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Våra utbildningar
Häst – Gustavsberg och Västerås
Denna fördjupning passar dig som älskar hästar. Du rider två pass
per vecka – ett hoppinriktat och ett dressyrinriktat. Utöver detta
ingår även en stor del hästkunskap till exempel anatomi, fysiologi,
avel och näringslära. All praktisk och teoretisk undervisning sker på
skolornas ridanläggningar. Målet för utbildningen är en diplomering
som hästskötare.

Hund – Västerås
Denna fördjupning passar dig som älskar hundar. Du har två pass
per vecka där de utvecklar sina kunskaper inom lydnad, sök, spår,
agility och nosework m.m. I fördjupningen ingår en stor del hund
kunskap till exempel etologi, anatomi, fysiologi, avel och näringslära.
All praktisk och teoretisk undervisning sker på skolans anläggning.
Viss hundträning sker i ReDogs varma hundhall där underlaget är agility
matting. Ett delmål i utbildningen är en diplomering som hundmassör.

NIU – Västerås
NIU (nationell idrottsutbildning) är för dig som vill elitsatsa på ridningen.
NIU-elever rider tre pass per vecka och riktar ridningen mot dressyr eller
hoppning. På NIU-lektionerna rider du på din egen häst. För att söka NIU
krävs det att du har vissa förkunskaper som Ridsportförbundet ställt.
Du ska ha en prestationsnivå motsvarande på LB/LA- nivå för dressyr,
1.10/1.20 i hoppning eller fälttävlan 1.00. Ansökan sker via skolan
senast 1 december, därefter kallas du till ridprov innan du gör en en
ansökan till vårt gymnaseprogram naturbruk via gymnaiseantagningen
i din kommun.

Lärling häst – Västerås
För dig som vill fördjupa dig extra inom ditt hästintresse finns möjligheten
att läsa utbildningen som Lärling. Skillnaden är att du läser minst halva
utbildningen ute på en noga utvald arbetsplats. Du får med dig samma
kurser som eleven som läser hela sin utbildning på skolan. Detta utbildningssätt kräver ett lite extra ansvar för dina studier.
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KURSPLAN
Preliminär kursplan för
Mälardalens Ridgymnasium
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

600 P

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1

100
50
100
100
50
50
50
100

p
p
p
p
p
p
p
p

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

400 p

Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk

100 p
100 p
200 p

INRIKTNING LANTBRUK

300 p

Marken och växternas biologi
Djuren i naturbruket
Fordon och redskap

100 p
100 p
100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING		
Häst
NIU
Hund

900 p

Hästkunskap 1
Hästkunskap 2
Hästkunskap 3
Ridning 1
Ridning 2
Svenska 2
Företagsekonomi 1
–
–
Ridning & körning

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
200 p

Hästkunskap 1
Hästkunskap 2
Hästkunskap 3
Ridning 1
Ridning 2
Idrottsspecialisering 1
Tränings- & tävlingslära 1
–
–
Ridning & körning

Sällskapsdjur 1
Sällskapsdjur 2
Hundkunskap 1
Hundkunskap 2
Hundkunskap 3
Svenska 2
Företagsekonomi 1
Träning av hund
Djurspecialisering
–

GYMNASIEARBETE

100 p

INDIVIDUELLT VAL
(val över 200 p = utökat program)

200 p

Engelska 6*
Svenska 2*
Svenska 3*
Matematik 2a
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 2
Idrott och hälsa 1 (specialisering)
Estetisk kommunikation

100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p

EXAMENSMÅL
Diplomerad hästskötare
Diplomerad hundmassör
*

Krävs för grundläggande högskolebehörighet.
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Undet det tredje året finns möjlighet
att göra APL utomlands.
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Bra att veta!
APL – Arbetsplatsförlagt
lärande
Under din utbildning kommer du
få möta arbetslivet under sju olika
APL-perioder. Varje period har olika
inriktningar som styrs av kursernas
centrala innehåll. Detta ger dig en
bred kunskapsportfölj som du har
nytta av i kommande yrkesliv.
APL I UTLANDET
När du läser ditt tredje år ges du
möjligheten att genomföra din APL
utomlands, genom ett stipendium.

Vad kan du göra sen?
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 du arbeta
som hundmassörer, hundförare, hund
instruktör, djursjukvårdare etc.

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

Hur söker jag?
Du söker till våra skolor
via gymnasieantagningen i
din hemkommun:
• Västerås – naturbruksprogrammet häst/hund
• Gustavsberg – naturbruksprogrammet häst
För att komma in på NIU måste
du ansöka till oss senast 1/12
och kommer därefter kallas till
ridprov i början av året.

Vad gör våra
tidigare elever idag?
Här är några exempel på vad
våra tidigare elever gör/jobbar
med idag:
• Ridinstruktör
• Hästskötare i travstall
• Hästskötare i hoppstall
• Undersköterska
• Flygvärdinna
• Lärare
• Jurist
• Startat eget inom
hästnäringen
• Hästskötare utomlands
• Studerar till hippolog
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Intresserad?
”SKUGGA” EN ELEV
Du som är intresserad av vår skola erbjuds
att ”skugga” en elev eller klass under en
dag. För att boka in dig på en dag maila:
info@malardalensridgymnasium.se
LÄGERDAGAR
Under skollov anordnar vi lägerdagar för
blivande elever. Under dessa dagar får du se
våra anläggningar, prova att rida/träna hund
och lära känna andra likasinnande som är
intresserade av oss. Håll ukik efter aktuella
datum på vår hemsida.
INFOKVÄLLAR
Under året har vi regelbundet infokvällar där
du tillsammans med föräldrar och kompisar kan
komma och få information om vår verksamhet.
På vår hemsida hittar du datum och tider för
nästa infokväll.

ÖPPET HUS
En gång per termin har vi öppet hus på våra
skolor där vi visar upp delar av vår verksamhet och ger information om utbildningen.
Mer information och aktuella datum hittar
du på vår hemsida.
KONTAKTPERSONER:
REKTOR: Mia Pettersson, 070-363 49 94
info@malardalensridgymnasium.se
FÖLJ OSS:
Spana in vår verksamhet och se vad
vi och våra elever gör om dagarna.
@malardalensridgymnasium
Mälardalens Ridgymnasium

Läs mer om oss på www.malardalensridgymnasium.se

