HAVHNT01
HAVHNT02
HAVHNT03
SAASVT00S
FÖRFÖR01
HÄSHÄS01
DJRDJU01

Hantverksteknik 1
Hantverksteknik 2
Hantverksteknik 3
Svets grund
Företagsekonomi 1
Hästkunskap 1
Djurvård inom djurens
hälso- och sjukvård

200p
200p
200p
100p
100p
100p
100 p
Totalt 1000 p

Allmänt

Förkunskaper

Hovslagaryrket är ett bristyrke. Det är stort behov av
godkända hovslagare över hela landet.

Hästvana och god allmän hästkunskap. Yrket är fysiskt
krävande, särskilt för rygg och knän.

Kvalitet, noggrannhet och känsla för både häst och ägare
är viktiga i detta hantverksyrke.

Finansiering

Våra lärare är också verksamma i hovslagaryrket. De har
mycket stor erfarenhet och gott rykte i branschen.
Innehåll
Sammanlagt omfattar utbildningen 1000 gymnasiepoäng.
Den är upplagd på 40 veckor år 1, varav 18 veckor är
arbetsplatsförlagda. Där finns bland annat kurser inom
hovvård, hovsjukdomar, hantverksteknik, hästskosmide,
svetsning samt verkning och skoning. Småföretagande
och ergonomi är också viktiga moment.
Den praktiska delen av utbildningen utgör ca 75 % av
tiden. Hästmaterialet är både skolans egna hästar och
privathästar. Där finns hela bredden från ridhästar och
travhästar till arbetshästar.
Målet är att utbildningen ska ge kunskaper och
färdigheter för att kunna arbeta som hovslagare i
anställning eller som egen företagare.

Utbildningen genomförs som uppdragsutbildning.
Utbildningsplatser säljs via avtal med olika köpare.
Diskutera utbildningen med din handläggare på
Arbetsförmedlingen eller med vuxenutbildningen i din
hemkommun. Den som önskar köpa utbildningsplatser
tar kontakt med skolan enligt nedan.

Information
Nordvik 0613-711 200, nordvik@naturbruk.net
Frågor om utbildningens innehåll:
Ingela Öhgren 070-573 17 19, info@etic.nu

Ansökan skickas till:
Vuxenutbildningen i din kommun

Slutprov genomförs i slutet av år 1 och betyg utfärdas.
År 2 är ett mentorår då eleven arbetar som anställd eller
i eget företag och har möjlighet att återvända till Nordvik
för några enstaka dagars repetition och i december
avlägga ett prov för externa domare.
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