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Det här är en kurs för dig som gillar hundar. Du vill kanske skaffa 
egen hund i framtiden eller arbeta på hunddagis eller i en djuraffär. 
Då kan hundkursen vara rätt för dig! 
Syfte & målsättning  
Kursens syfte är att lära dig vad som krävs för att leva och sköta om hundar och vad som 
gäller för att arbeta på hunddagis eller i en djuraffär. Målet är att efter hundkursen, ska 
du känna hur du vuxit till ditt bästa jag 
inför en hund – för att hunden förtjänar 
det bästa. Att du fått kunskap och insikt 
vad du kan utföra tillsammans med hund. 

Arbetsmetod & målgrupp 
Kursen driver ett mindre hunddagis i en 
villa i utbildningssyfte och som arbets-
metod. Hunddagisets hundar är det som 
styr vardagsrutinerna i schemat. Rutiner 
är bra för alla och inlärning görs mycket 
praktiskt och får ett tydligt sammanhang.  

Kursen är på två år och har 11 deltagare. 
Vi arbetar oftast i halvklass. Vi är ute i 
alla väder och du går en promenad varje 
dag på ca 3-5 km. Halva gruppen prome-
nerar med hundarna. Andra gruppen läser 
hundkunskap, städar hundboxar, sköter 
trädgård, bygger material till hundarna, har 
matlagning, idrott, bild, simning och egen 
tid för läsning.    

Kursen vänder sig till dig som har gått 
gymnasiesärskolan eller riksgymnasium, 
eller till dig som har en förvärvad 
hjärnskada i vuxen ålder. Har du svårt att 
gå vill vi att du ska ha med egen elrullstol 
eller elscooter som du kör själv eller med 
hjälp av personlig assistent.  

Längd: 2 läsår
Kursstart: Augusti
Ansökan: Senast 1 mars
Antagningsvillkor: 
Studiebesök med samtal och 
prova-på-helg
Kontakt ang. ansökan: 
Eleonor Kier 
044-781 46 76 
eleonor.kier@furuboda.se
Kursledare: Christina Lindberg

Kursfakta

HUNDKURSENFÖR DIG SOM ÄLSKAR HUNDAR!


