
 

 

 

 

Utbildningen till Ridlärare bedrivs på heltid under 1 år och förläggs till 
ridanläggningen i Olofström. 
I samband med utbildningen erbjuds möjlighet att genomföra 
Svenska ridsportförbundets yrkesprov SRL 1. 

Under utbildningstiden får de studerande låna för ändamålet välutbildade hästar. 

Som studerande har du också möjlighet att ta med och stalla upp egna hästar. 

Utbildningens upplägg skapar möjligheter för outbildade ridlärare att gå utbildningen 
samtidigt som man jobbar 

 
Efter avslutad utbildning har man bl a fått: 
Kunskaper om hästens anatomi och fysiologi, skötsel, behov och beteende, tillämpad lagstiftning, 
tävlingsreglemente, drift och skötsel av ridskoleverksamhet, pedagogik, metodik. 

Färdigheter i att rida hästar i dressyr och hoppning, i att planera, genomföra och utvärdera lektioner för 
olika typer av grupper. 

Kompetenser för att kunna utveckla elevers kunskaper om hästar och ridning, utbilda hästar med mål att 
uppnå god fysik, kondition, ridbarhet och hållbarhet, driva och sköta anläggning i samverkan med ledare i 
verksamhet 

Behörighet 

Särskilda behörighetskrav för utbildningen (utöver grundläggande behörighet): 

✓ Godkänt yrkesprov för diplomerad hästskötare 
✓ Dokumenterad ridfärdighet (lägst 0,90 cm i hoppning och LB-dressyr)  

I din ansökan ska du bifoga: 

✓ Kopior på slutbetyg/avgångsbetyg 
✓ Intyg som styrker riderfarenhet  
✓ Hästskötardiplom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieform: Bunden 

Studieort: Olofström 

Utbildningslängd 1 år heltid, 220 Yh-poäng 
Antal platser på utbildningen: 12 

Utbildningsstart augusti 2021 
Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN 

Sista ansökningsdag 15 maj 2021 

Mer information om hur du ansöker till utbildningen hittar du på vår hemsida 

Yrkeshögskolan Syd Olofström 
 

 

 

https://olofstrom.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkeshogskolan-syd-olofstrom
https://olofstrom.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkeshogskolan-syd-olofstrom


 

Yrkeshögskolan Syd Olofström 
Besöksadress: Vällaregatan 30, Olofström 

Postadress: Olofströms kommun, Box 302, 293 24 Olofström 

 

 

 

 

  

 Kursens namn Antal Yh-poäng  
➢  Hästkunskap   20 

➢  Hästutbildning 20 

➢  Instruktörskunskap 45 

➢  Ridlära 35 

➢  Ridning 40 

➢  Ridskolan som företag 20 

➢  Examensarbete 15 

➢  LIA (Lärande I Arbete) 20 

➢  Yrkesprov 5 

Kurser i utbildningen 

För mer information kontakta oss  

eva.fredriksson@edu.olofstrom.se 

yhs@olofstrom.se  

0454-935 24 / 072 179 00 70 
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