
Drömmer du om att gå ett Naturvetenskapligt program, 
men samtidigt ha häst på schemat? Då är Hippologi
gymnasiet valet för dig.

Hippologigymnasiet är ett Naturvetenskapligt program med häst-
profil, en unik utbildning som bara finns hos oss på Flyinge och 
som passar dig med höga ambitioner. 

Utbildningen sker i samarbete med Lunds kommun och Polhems
skolan i Lund, där du läser dina teoretiska naturvetenskapliga 
ämnen under fyra dagar i veckan. Den femte dagen är du hos oss 
på Flyinge och läser dina hästämnen. 

Hippologigymnasiet Flyinge
– naturvetenskapligt program med hästprofil

Läs mer om Hippologigymnasiet på www.flyinge.se
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DRÖMMER DU OM ATT GÅ ETT NATURVETENSKAPLIGT 
PROGRAM, MEN SAMTIDIGT HA HÄST PÅ SCHEMAT?  
DÅ ÄR HIPPOLOGIGYMNASIET VALET FÖR DIG.

Hippologigymnasiet är ett Naturvetenskapligt program 
med hästprofil, en unik utbildning som bara finns hos oss 

på Flyinge och som passar dig med höga ambitioner.

Utbildningen sker i samarbete med Lunds kommun  
och Polhemsskolan i Lund, där du läser dina teoretiska  
naturvetenskapliga ämnen under fyra dagar i veckan.  

Den femte dagen är du hos oss på Flyinge och läser  
dina hästämnen.

Mer om Hippologigymnasiet Flyinges utbildning:
l Ett naturvetenskapligt program med hästar på schemat, en unik  
        kombination som inte finns på någon annan skola.
l Du får full naturvetenskaplig behörighet. Därmed kan du direkt  
        söka vidare till högskola eller universitet.
l Du får möjlighet att ta yrkesdiplom som Hästskötare. 
l Våra lärare är högt meriterade och ridundervisningen sker på välutbildade 
        hästar. 
l Du läser på Polhemsskolan i Lund fyra dagar/vecka och är på Flyinge  
        den femte dagen.
l Vi har fina boendemöjligheter i fräscha elevhem.

Läs mer om Hippologigymnasiet på www.flyinge.se

Du har i årskurs 3 möjlighet att ta yrkesdiplom till Hästskötare 
och kan därför välja att arbeta med hästar direkt efter gymnasiet 
eller läsa vidare. 

Många som har gått Hippologigymnasiet fortsätter direkt till 
högskolan. Flera av dem är i dag framgångsrika som Hippologer, 
agronomer, ingenjörer och veterinärer.



DRÖMMER DU OM ATT GÅ ETT NATURVETENSKAPLIGT 
PROGRAM, MEN SAMTIDIGT HA HÄST PÅ SCHEMAT?  
DÅ ÄR HIPPOLOGIGYMNASIET VALET FÖR DIG.

Du har i årskurs 3 möjlighet att ta yrkesdiplom till Häst- 
skötare och kan därför välja att arbeta med hästar direkt  

efter gymnasiet eller läsa vidare.

Många som har gått Hippologigymnasiet fortsätter direkt  
till högskolan. Flera av dem är i dag framgångsrika som till 

exempel Hippologer, Agronomer, Ingenjörer och Veterinärer.

•  Ett naturvetenskapligt program  
med hästar på schemat, en unik  
kombination som inte finns på någon 
annan skola.

•  Du får full naturvetenskaplig behörig-
het. Därmed kan du direkt söka vidare 
till högskola eller universitet.

•  Du får möjlighet att ta yrkesdiplom 
som Hästskötare.

•  Våra lärare är högt meriterade och 
ridundervisningen sker på  
välutbildade hästar.

•  Du läser på Polhemsskolan i Lund fyra 
dagar per vecka och är på Flyinge den 
femte dagen.

•  Vi har fina boendemöjligheter i fräscha 
elevhem.



LÄS MER PÅ FLYINGE.SE
 OCH FÖLJ OSS GÄRNA PÅ  
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