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Information till hovslagarstudenter på Wången  
gällande hur situationen med Corona påverkar 
studierna  
 
Gäller från och med den 18 mars tillsvidare 
 
Praktiska moment i kurserna 
Vår huvudman Flyinge har informerat oss att vi kommer kunna ha praktisk undervisning i 
små grupper. Har vi en gruppstorlek på ca fyra personer så räknas det som en liten grupp. 
Därför fortsätter vi i dagsläget att genomföra praktiska moment, såsom skoning, verkning, 
hästbesiktning och smidesövningar. Men vi måste alla seriöst förhålla oss till de 
allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gällande handtvätt, närkontakt osv. Därtill 
skall vi nu inte samlas i grupp för information inomhus samt hålla avstånd till varandra. 
Den praktiska undervisningen bygger på personlig handledning, studerande och lärare 
och inga gruppgenomgångar. Vi kommer fortfarande ta emot privathästar för skoning 
eller åka till externa stall, i små grupper.  

Teoretiska moment i kurserna  
De teoretiska momenten kommer att ske via distansundervisning fr.o.m. onsdag 18 mars. 
Varje lärare ansvarar för att dessa moment i kurserna kan genomföras på distans. 
Lärplattformen TEAMS är grunden för detta arbetssätt. Planerade moment kan 
genomföras på olika sätt, till exempel som inspelade föreläsningar, uppgifter och 
självstudier.  

LIA  
Alla studerande som är ute på LIA ska fortsätta att vara på sin LIA. Men vi ber er alla vara 
extra uppmärksamma på förkylningssymtom, stanna hemma om du inte känner dig kry.  
Följ rekommendation att som symtomfri stanna hemma två dagar efter tillfrisknande 
enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Känner ni oro över att vara ute på LIA så 
kontakta din kursledare Johanna Svensson i första hand, eller mig i andra hand för dialog.  

Övrigt 
Ändringar kan komma att ske snabbt. Följ de allmänna kanalerna för TEAMs för Wången 
samt TEAMS för er klass. Schemat informerar vi om på TEAMS. Varje lärare ansvarar för 
sina lektioner som vanligt.  Ta för vana att ha litteratur och dator med hem.  

Stanna hemma om du blir sjuk eller krasslig och informera oss direkt.  

 
  



Wångens hemsida uppdateras kontinuerligt med aktuell information. 
https://wangen.se/2020/03/12/viktigt-gallande-coronaviruset/ 

Flyinge är huvudman för hovslagarutbildningen och på deras hemsida kan ni också följa 
vad de skriver. https://flyinge.se/ 

På länken nedan hittar du information från Folkhälsomyndigheten.   
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ 

 

Vid frågor vänd dig till  
Malinda Alriksson, utbildningsledare Wången 
malinda.alriksson@wangen.se 
070- 661 74 30 
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