KUSKUTBILDNING I BRUKSHÄSTKÖRNING 2022
Kuskutbildningen i brukshästkörning ingår i Yrkeshögskolan och är en eftergymnasial,
kostnadsfri, studiestödsberättigad utbildning. Utbildningen sker på halvfart (50 %) under två år.
Den ger 200 YH-poäng och en yrkeshögskoleexamen. Utbildningen leder i första hand till eget
företagande.
Utbildningen är kvalitetssäkrad genom vår ledningsgrupp
med representanter från näringen och Wången, men även
kvalitetssäkrad av Brukshästorganisationernas
samarbetskommitté (BRUNTE) och Hästnäringens
nationella stiftelse (HNS). Utbildningen har även stöd av
landsbygdsutvecklingsavdelningen på Jordbruksverket och
av entreprenörer inom branschen.

UTBILDNINGSPERIOD
Start
2022-09-05
Examen 2024-06

UTBILDNINGENS MÅL
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om bland annat:
•
•
•
•
•

Hästens och körningens betydelse i ett historiskt perspektiv.
Körkonsten som en levande del i vår kultur och hur hästdriven teknik kan anpassas
för modernt bruk i skog och jord, samhälle, park och trädgård.
Företagande med brukshästar samt fördjupad hästkunskap.
Branschens organisationer, lagar, förordningar och grunder i företagsekonomi –
turistbranschens förutsättningar, värdskap och kundanpassning.
Pedagogik och ledarskap med inriktning hästverksamhet.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i bland annat att:
•
•
•
•

•

•

Köra brukshästar med olika redskap och vagnar i parker, skog- och jordbruk samt
evenemangs- och uppdragskörning.
Hålla, utbilda, köra och träna brukshästar av olika typ och temperament.
Anpassa utrustning och arbete till hästens fysiologiska status, samt att etiska,
säkerhets- och djurskyddsmässiga aspekter noga beaktas.
Planera hästverksamhet med
avseende på ekonomisk långsiktighet
och hållbarhet.
Sköta anläggning och stall på ett
professionellt sätt med särskild
betoning på ergonomi och säkerhet.
Leda och instruera personal och
kunder.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha
kompetenser för att bland annat:
•
•
•

Planera, genomföra och utvärdera olika entreprenaduppdrag
med häst inom ramen för det egna företaget.
Förstå och förutse hästars beteenden, deras reaktion på
arbete, olika skötselåtgärder och miljöer.
Starta och driva ett fåmansföretag med särskild betoning på
entreprenad med häst.

Ansökan
Ansökan är öppen från och med den 1 mars och till den 15 april.

Behörighet
För att ansöka till kuskutbildningen i brukshästkörning krävs:
•
•

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
Kunskaper motsvarande naturbruksprogrammet – godkända resultat i kurserna
Hästkunskap 1 och i Ridning och Körning. Observera att om du saknar dessa kurser
så kan du ända ansöka och komma in. Men du behöver styrka att du har kunskaper
som motsvarar dessa kurser.

Ansökan
I din ansökan som du gör i anmälningssystemet som du når via vår webbplats skall följande
finnas med:
1. Intyg för att styrka grundläggande behörighet:
Kopia på betyg från gymnasieskola, (eller kommunal
vuxenutbildning och/eller betyg från folkhögskola och/eller
utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen).
2. Intyg på särskilda förkunskaper:
Betyg från kurserna Hästkunskap 1 samt Ridning och
Körning. Alternativt intyg/betyg som styrker att du har
motsvarande kunskaper, dvs. sådant som visar att du har de
kunskaper som krävs för utbildningen trots att du inte kan
uppvisa betyg från Hästkunskap 1 samt Ridning och körning.
3. Personligt brev.
4. Önskemål om utbildningsort, blankett finns på vår webbplats. Det är Wången som
slutligen avgör var utbildningsorterna blir.
Alla ansökningar ska ske elektroniskt. Frågor och svar kring komplettering av din ansökan
görs via den e-postadress du anger i anmälan.

Antagninsprov och antagningsbesked
Antagningsprovet 2022 sker digitalt. När du ansökt får du ytterligare information kring
upplägget. Du står själv för ev. kostnader i samband antagninsprovet.
Efter antagninsprovet summerar vi resultaten och sedan är det ledningsgruppen för
utbildningen som antar de studerande till utbildningen. Efter ledningsgruppens beslut
skickas antagninsbeskeden ut till de sökande. Är du antagen till utbildningen kommer du få
ytterligare information om vad som gäller. Det är dock viktigt att du tackar JA till din plats
inom angiven tid i anmälningssytemet om du vill börja på utbildningen. Annars går
turordningen till reserver på listan. Det finns tolv platser till utbildningen. Reserver kan tas
in även när utbildningen har startat i september om det visar sig att någon inte kommer eller
avböjer sin plats.

Upplägg
Wången AB är utbildningsanordnare. Studietakten är 50 % fördelat på två år. Deltagarna
träffas på Wången 10–12 gånger i helklass, alla tolv kursdeltagare, samt genomför
distansstudier i till exempel kurserna företagsekonomi och examensarbete, där en del av
undervisningen kan ske via länk. Du behöver därför
tillgång till dator och internetuppkoppling under din
studietid.
En tredjedel av utbildningen genomförs ute på
utbildningsorterna, ca tolv tillfällen på två år, se
exempel i årsöversikten nedan. Utbildningsorterna är
kvalitetssäkrade via skolan och lärarna har en hög
kompetens inom körning och utbildning av elever.
En tredjedel av utbildningen är LIA, lärande i arbete.
Den sker ute i landet, där den studerande följer en
utbildad yrkesverksam brukshästentreprenör i det
dagliga arbetet för att utveckla den kombination av
kompetens och helhetssyn som krävs för att
självständigt kunna verka i arbetslivet. Du kan lämna önskemål om var du vill göra din LIA.

Utbildningsorter 2022
Varje utbildningsort har ett antal studerande knutna till respektive plats. Det är på
utbildningsorterna som den mesta delen av körundervisningen kommer att genomföras.
Utbildningsorterna samordnas av utbildningsledaren på Wången. Kursinnehållet på
respektive studieort är densamma oavsett var man går. Ytterst är det skolan som beslutar om
placering på studieorter. I din ansökan så lämnar du önskemål om placering på
utbildningsort. Blanketten finns på vår webbplats.

KURSÖVERSIKT
Obligatoriska kurser
Dessa kurser läser du under två år

Poäng

Anläggningsvård, underhåll och hantverk
Examensarbete
Företagsekonomi för hästentreprenörer
Hästkunskap för egenföretagare
Körning och körhästens utbildning
LIA Yrkesmässig körning
Pedagogik och ledarskap
Yrkesmässig körning
Summa

10
10
20
20
40
65
10
25
200

CSN
Utbildningen är CSN-berättigad. Det innebär att du kan få studiestöd för deltidsstudier.
Det finns lite olika regler som är viktigt för dig att ta reda på när du ska börja studera.
Exempelvis hur många år man kan söka CSN, vad som gäller om du har studerat tidigare, om
du pga. din ålder inte längre får ersättning från CSN osv. Du ansvarar själv för att informera
dig om vilka regler och krav som gäller vid CSN.
Ansökan om studiestöd gör du själv. Kontakta gärna CSN innan du påbörjar din utbilding för
att ta reda på vad som gäller just dig; se csn.se.

Att studera på yrkeshögskola
På en yrkeshögskola förväntas du ta eget ansvar för dina studier. Lägg redan från början upp
en plan för dina studier så att dina inlämningsuppgifter och projektarbeten blir inlämnade
och redovisade i tid. Planering och god studieteknik ger dig bra förutsättningar att klara av
dina yrkeshögskolestudier. Är du i behov av särskilt stöd så kontakta programansvarig.

Wången
Wången ligger vackert i den mycket natursköna Alsenbygden, i Krokoms kommun i Västra
Jämtland. Från Wången är det i stort sett samma avstånd till Östersund som till Åre,
nämligen 5 mil. Till Wången kan du flyga eller ta tåget om du inte kommer med bil. Från
Östersund tar det ca 45 minuter till Wången. På Wångens wärdshus finns det både
vandrarhem, stug- och hotellboende samt restaurang som serverar frukost, lunch och
middag.

Kontakt
Malinda Alriksson, programansvarig för kuskutbildningen
0640-174 18, 070-661 74 30, malinda.alriksson@wangen.se
Frågor kring kost och logi vänd dig till Wångens wärdshus
0640-174 17, wardshus@wangen.se
Wångens växel när du på 0640-174 00
https://wangen.se/utbildningar/yrkeshogskoleutbildningar/

Med reservation för ändringar.

