
 

 

 

Vi erbjuder dig som är gymnasielärare en utvecklande och 

stimulerande miljö tillsammans med målinriktade elever och 

engagerade kollegor på Ridsportgymnasiet i Strömsholm. 

 

Ridskolan Strömsholm är en av tre riksanläggningar inom hästnäringen.  

Ridskolan Strömsholm och dess systeranläggning Flyinge AB har tagit ett stort grepp kring 
samarbete, effektivitet och utveckling inkluderande digitalisering och skolorna har en 
gemensam vision: 

Swedish Equestrian Centers of Excellence – vi utvecklar kunskap, hästar och människor.  

Båda bolagen leds av en gemensam VD samt en gemensam strategisk ledningsgrupp.  

Ridskolan Strömsholm erbjuder utbildningar på såväl högskole- som gymnasienivå och vi 

samarbetar med Hästsportens folkhögskola. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling för 

miljön och är miljöcertifierade enligt ISO 14001.  Läs mer om oss på www.stromsholm.com 

Ridskolan Strömsholm RS AB (RS) är fristående huvudman för Ridsportgymnasiet sedan 

Hösten 2014, men har genomfört gymnasieutbildning på uppdrag av Hallstahammars 

kommun sedan 1980-talet.  Nuvarande utbildning har funnits sedan 2001, först som 

specialutformat program och nu som naturbruksprogram med ridsportinriktning. 

Utbildningen har riksrekrytering med ett stort antal sökande elever från hela Sverige men 

också från andra nordiska länder. Vi har totalt 90 platser på tre årskurser. Skolan har också 

ett elevhem. 

Vi söker dig som är behörig lärare för gymnasiet i svenska, engelska, historia och religion. 

Du är engagerad, initiativrik och utvecklingsinriktad samt har förmåga att genom 

inspirerande undervisning tillse att eleverna når sina individuella mål utifrån sina 

förutsättningar. Du arbetar ämnesövergripande tillsammans med övriga lärare och använder 

digitala hjälpmedel som en naturlig del i såväl undervisning som i ditt övriga arbete. Du vill 

bidra till hela skolans funktion och utveckling och gillar att arbeta i team.  

 

Som person är du självgående och strukturerad, vilket innebär att du har förmåga att 

prioritera bland arbetsuppgifter och att hålla uppsatta tidsramar. Du är även flexibel och har 

lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. För oss är din personlighet viktig och att 

du och har en ”can-do-attitude”.  

http://www.stromsholm.com/


 

 

 

Rollen som lärare på RS innebär att du undervisar inom ditt ämne/dina ämnen men också 
utvecklar undervisningen på skolan tillsammans med övriga lärare och utbildningar. Över 
tid kan även utbildning med elever från Flyinges gymnasium bli en del av din vardag – då 
med digital teknik. Vi erbjuder dig som lärare på RS en spännande och utvecklande miljö 
tillsammans med studiemotiverade och målinriktade elever samt engagerade kollegor. 
Har du dessutom ett hästintresse finns stora möjligheter att tillsammans med oss utföra 
din hobby. 

ANSÖKAN 

Du är varmt välkommen med CV och personligt brev. Skicka din ansökan till Skolchef 
Marita Lindberg på Marita.lindberg@rsflyinge.se. 

Har du frågor om tjänsten kontakta Marita Lindberg på telefon 0220-451 01. 

Tillträde 15 augusti 2020. 
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