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SKOLANS PROGRAM
Naturbruksprogrammet

SKOLANS PROFIL
Hästhållning
– Tävlingsridning
– Groom
– Stall management
– Business management

Djursjukvård inom djurens hälso- och sjukvård
– Djurvårdare
– Djurvårdare med utökad behörighet

Naturvetenskap
NA-ridning
NA-djursjukvård smådjur
NA-djursjukvård häst

Hundhälsa

Business Management Ledarskap

KONTAKT
andreas@ridgymnasiet.nu

SOCIALA MEDIER

 @HelsingborgsRidgymnasium

ADRESS
Rid- & Djursjukvårdsgymnasiet
Södra Kyrkogatan 1
252 23 HELSINGBORG

Telefon: 042-15 20 75

Webbplats: www.ridgymnasiet.nu
 www.rid-och-djursjukvårdsgymnasiet.nu

RID- & DJURSJUKVÅRDSGYMNASIET, HELSINGBORG
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RID- OCH DJURSJUK-
VÅRDSGYMNASIET  
– 20 ÅR AV FRAMGÅNG
Din bästa gymnasieskola 
ligger i Helsingborg city.
Alla utbildningar ger hög-
skolebehörighet och våra 
resultat ligger i topp, 
jämför oss gärna! 
Skolan finns i helt nya  
fräscha lokaler i centrala 
Helsingborg med utsikt  
över Öresund och Danmark.  
Hästarna är uppstallade på Helsingborgs 
Ridhus, en toppmodern anläggning med 
många möjligheter.  Vi samarbetar med  
specialistdjursjukhuset Evidensia  
i Helsingborg, med kunniga, behöriga  
lärare och specialister. Ordning och reda, 
absolut nolltolerans mot mobbning och 
kränkningar är självklart för oss. Likaså  
populär skolmat från vårt nybyggda kök.  
                    Välkommen hit du också!

 Vill du arbeta med hästars hälsa  
– då finns en exklusiv utbildning för dig.
Gymnasievärldens enda specifika utbildning 
med inriktningen Djursjukvård häst. Under 
samtliga tre år har du klinikutbildning inom 
flera områden. Möjlighet till D9 examen.

Vill du arbeta med hästar på heltid  
– då skall du söka Hästhållning/Ridning.
Utvecklas som ryttare och hästskötare  
tillsammans med framgångsrik personal 
och topphästar tränade på elitnivå. 

Är din dröm att arbeta med smådjur 
– då är detta inriktningen för dig.
En treårig tvärvetenskaplig utbildning med 
mycket praktik. Du tar en yrkesexamen  
i djurens hälso- och sjukvård och Jord-
bruksverkets D9-examen.

Vill du bli hundförare eller starta 
hundpensionat – då skall du plugga 
Hundhälsa hos oss!
Detta är en inriktning där du fördjupar  
dig i hundars hälsa och beteende. Du kan 
kombinera med BML om du har tankar  
på att starta något eget. 

Vill du starta företag eller arbeta  
som chef – välj vår BML profil. Då  
får du perfekta förutsättningar här.
Läs kurser i Företagsekonomi och starta 
ditt UF företag. 

Vill du bli veterinär, djursjukskötare 
eller agronom – läs levande natur- 
vetenskap!
Vi väljer att kalla det så eftersom vi  
kombinerar NA-ämnen med naturbrukets 
praktiska ämnen. 

SKOLANS PROGRAM
Naturbruksprogrammet

SKOLANS PROFIL
Hästhållning
  – Tävlingsridning
  – Groom
  – Stall management
  – Business management

Djursjukvård inom djurens hälso- och sjukvård
  – Djurvårdare
  – Djurvårdare med utökad behörighet

Naturvetenskap
NA-ridning
NA-djursjukvård smådjur
NA-djursjukvård häst

Hundhälsa

Business Management Ledarskap BML

KONTAKT
andreas@ridgymnasiet.nu

SOCIALA MEDIER
www.facebook.com/HelsingborgsRidgymnasium
www.instagram.com/helsingborgsridgymnasium  

ADRESS
Rid- & Djursjukvårdsgymnasiet
Södra Kyrkogatan 1 
252 23 Helsingborg

Telefon: 042-15 20 75

Webbplats: www.ridgymnasiet.nu 
                www.djursjukvårdsgymnasiet.nu

RID- & DJURSJUKVÅRDSGYMNASIET HELSINGBORG

Allt fler elever från Halland, 
väljer Rid- & Djursjukvårds- 
gymnasiet i Helsingborg. 
Med förbättrade restider är  
det enkelt att ta sig hit.  
     Välkommen med din ansökan!

FRAMGÅNG • GLÄDJE • GEMENSKAP
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– 20 ÅR AV FRAMGÅNG
Din bästa gymnasieskola
ligger i Helsingborg city.
Alla utbildningar ger hög-
skolebehörighet och våra
resultat ligger i topp,
jämför oss gärna!
Skolan finns i helt nya
fräscha lokaler i centrala
Helsingborg med utsikt
över Öresund och Danmark.
Skolans hästar är uppstallade på  
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samarbetar med specialistdjursjukhuset  
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behöriga lärare och specialister. Ordning 
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