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KOM GODT VIDERE

DENNE PROFIL TILBYDES PÅ BRUSGÅRDSVEJ / RANDERS

Kan du lide at bruge din tid sammen med heste og dyr i det hele taget? 
Og har du lyst til at give din viden og glæde ved ridning videre til andre? 

Det bliver du god til

Du styrker dine kompetencer inden for de almene fag 
samtidig med, at du opbygger en teoretisk og praktisk 
viden om heste og hestehold. 

Du får erfaring med at omgås heste og med at formid-
le din viden om ridning, pasning og sikkerhed.

Profilen er for dig, der måske har lyst til at uddanne dig 
til staldmester eller en anden landbrugsuddannelse el-
ler er interesseret i de pædagogiske og sundhedsfag-
lige uddannelser. Det vigtigste er, at du har lyst til at 
bruge tid med heste og ikke er bange for at tage fat. 

På Heste og omsorg fylder vi både praktisk og teore-
tisk viden på din glæde ved heste og ridning. Vi kommer 
omkring temaer som horsemanship, sikkerhed, dyreetik, 
rideteori, hesten som redskab til omsorg og terapi i ar-
bejdet med unge og ældre, og meget mere. 

En del af undervisningen er teoretisk, men vi bruger selv-
følgelig også tid i stalden og på hesteryg. Vi er med til at 
løse forskellige praktiske opgaver med hestene, vi rider 
ture på både bane, vej og i naturen og vi træner, hvor-
dan hesten kan bruges som sundheds- og socialfagligt 

instrument. Du lærer at bruge dine almene kompetencer 
og at omsætte teori til praksis, når du beregner foder, 
opmåler hegn eller når du formidler din viden om heste 
til andre igennem skrift og tale. 

Vi samarbejder blandet andre med Vesterbakkeskolen 
og lokale bosteder, hvis elever og beboere modtager 
basal rideterapi. Ind imellem løser vi opgaver i samarbej-
de med Gl. Estrup, og vi er selvfølgelig også med til at af-
holde aktiviteter med hestene, når der er begivenheder 
på Brusgårdsvej.
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AGU Heste og omsorg


