
Yrkesutbildning med inriktning                                                     
Hund

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLA   

Vill du arbeta med hund? Yrken inom hund är en 
starkt växande bransch med nya möjligheter att 
kombinera yrkesliv och hobby. Kanske vill du starta 
eget företag eller söka anställning. Möjligheterna är 
många med rätt utbildning och kunskap. 

Du kommer att få en solid grund i ämnet hund samt 
grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som t ex 
Noseworkinstruktör eller hunddagisföreståndare.

Utbildningen innehåller en blandning av praktiska och 
teoretiska moment. Vi kommer att genomföra träning 
med projektekipage samt träna med egen eller lånad hund. 
Ämnen vi berör är bl a hundens etologi, smittspridning och 
djurskyddslagstiftningen.

Utbildningen syftar till att du ska uppfylla kraven på 
hunddagisföreståndare enligt Länsstyrelsens krav. För den som 
vill erbjuds möjlighet att certifiera sig i Nosework av SNWK-
certifierare .
Praktik ingår under kursen och vissa föreläsningar samt praktik 
kan komma att ske på kvällstid.

F A K T A  O M  K U R S E N

Studiefart: Heltid, en termin.

Plats: Örlogsvägen 22, Västra Frölunda, 
Knipplagatan 6, Kungsten samt i Nya varvets 
Hundskolas lokaler.

Kursperiod: 10 aug - 18 dec 2020.

Vem kan söka: Du ska ha grundskola/SAS 
G samt vara mellan 18 och 24 år. 

Ansök: Du söker via skolans hemsida. Sista 
dag att söka är 15 juni.

Ekonomi: Du kan söka studiemedel på 
gymnasienivå genom CSN. 

Kostnader: Kursen är kostnadsfri men 
skolan tar ut en avgift på 500 kr som täcker 
försäkring, visst material, kopiering m.m.

Göteborgs folkhögskola bildar och utbildar vuxna. Vi 

har kurser på grund- och gymnasieskolenivå, Sfi och 

yrkesutbildningar. Vi ägs av Västra Götalandsregionen och är 

som skola politiskt och religiöst obunden.
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