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Mälardalens
Ridgymnasium
Mälardalens Ridgymnasiums vision
är att ”Vara 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 engagemang.
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 som förbereder dig inför kommande arbetsliv.
ENGAGEMANG – Alla elever kommer till oss med olika
förutsättningar och olika förkunskaper. Vi vill ge dig den
utveckling som du är redo för under din gymnasietid.
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 möjlig
göra för att du ska utvecklas utifrån dina förutsättningar
under din gymnasietid hos oss.
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

Vår skola
Vi är så stolta att vi till hösten 2021 kan erbjuda gymnasiesärskola
för dig som är hästintresserad. Hos oss får du möjlighet att utvecklas
oavsett dina mål.
Mälardalens Ridgymnasium är en
etablerad gymnasieskola som star
tade 2007 i Västerås. Efter att ha
drivit ridgymnasium i sju år utökade
vi verksamheten med en systerskola
i Gustavsberg och från hösten 2021
kan vi även erbjuda gymnasiesärskola
i Västerås.
Vi ger dig chansen att utvecklas
inom ditt hästintresse och samtidigt
få en bred kunskapsgrund att stå på.
Du får fyra utvecklande och varierande
år där du som individ står i fokus.
All utbildning sker i små grupper
och teori varvas med praktik på en och
samma anläggning. Förutom stallet
och lektionssalar finns paddock och
två ridhus tillgängliga för dig och dina
klasskamrater.
Alla elever erbjuds en enklare
frukost på skolan och lunch serveras
via catering i skolans matsal.

LÄRARE
I våra lärarlag finns utöver lärar
behörighet mycket kunskap, kompe
tens och arbetslivserfarenhet inom
hästnäringen.
ANLÄGGNINGEN
Vår skola i Västerås ligger natur
skönt 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.
Gymnasiet har eget stall med
20 boxar. 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.

APL – ARBETSPLATSFÖRLAGT
LÄRANDE
Under din utbildning kommer du få
möjlighet att möta arbetslivet under
totalt 22 veckor. Under APLn kommer
du skapa dig en kunskapsportfölj
som du har nytta av i kommande
yrkesliv.
VAD KAN DU GÖRA SEN?
Inom det svenska lantbruket och
behovet av medarbetare är stort.

Hur söker jag?
Tag kontakt med SYV på
din skola eller direkt med
gymnasieantagningen.

INTRESSERAD?

KURSPLAN
Preliminär kursplan för
Mälardalens Ridgymnasium gymnasiesärskola
Skog, mark, djur – inriktning häst, 4 år
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

900 P

Engelska 1
Estetisk verksamhet
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religion 1
Samhällskunskap 1
Svenska 1

100
100
50
200
100
50
50
50
200

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

400 P

Biologi – naturbruk
Naturbruk
Naturbruksteknik

100 p
200 p
100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING

900 P

Hästkunskap 1
Hästkunskap 2
Hästkunskap 3
Ridning och körning 1
Ridning och körning 2
Service och bemötande 1
Djurens biologi
Entreprenörskap
Digitalisering

100
100
100
100
100
100
100
100
100

INDIVIDUELLT VAL

200 P

Hem och konsumentkunskap
Idrott och hälsa 3 – vald idrott

100 p
100 p

Gymnasiesärskolearbete

100 p

p
p
p
p
p
p
p
p
p

p
p
p
p
p
p
p
p
p

PROVA PÅ DAGAR
För oss är det viktigt att du får besöka skolan och
vara med i verksamheten för att känna om skolan
och utbildningen är rätt för dig. Under hösten erbjuder
vi dig som går i årskurs 9 att vara med oss under
några prova-på-dagar och under våren är du som
går i årskurs 7 och 8 välkommen att besöka oss.
KONTAKT:
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

EXAMENSMÅL
Diplomerad hästskötare

Läs mer om oss på www.malardalensridgymnasium.se
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