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Hästinformätion
Vill du ta med egen häst?
På Lillerudsgymnasiet har vi självklart plats för din bästa vän!
Vi har tre större stall med totalt 65 boxplatser. 20 av boxarna i ett så kallat kallstall (oisolerat) och i
detta finns också sex uteboxar. Därutöver har vi två isolerade stall med 23 respektive 21 boxar.
Våra elevstallar har uppvärmda, låsbara sadelkammare, hyllor för hästens tillbehör och varma rum
att torka täcken i. Även separata foderrum finns där ev. tillskottsfoder kan ställas. Tänk på att inte ha
med för mycket saker till din häst då utrymmet är begränsat. Hästarna går i rasthagar med elstaket.
Hingstar, dräktiga ston och hästar yngre än 3 år får ej medtagas. Din häst ska vara inriden/inkörd.
Stallhyran är 2200:-/månad. Hösilage, strö (två balar spån eller två kärror råspån/vecka), havre,
saltsten samt betfor ingår. Dessutom får du tillgång till två ridhus, ridbanor och ridvägar.

Hur sköts stallet?
I elevstallet sköter du själv din häst, men det finns också en stallvärd som fungerar som hjälp och
stöd. På vardagarna släpper varje elev ut och in sin egen häst, gör i ordning kraftfoderhinkar,
höpåsar, mockar samt fyller vatten i boxen och i hagen. En veckojour som består av två elever enligt
schema sköter fodring på vardagarna. På helgerna delar man upp sig i helgjourer (två elever/helg)
och sköter varandras hästar. De som sköter hästarna får bo kvar på skolan. Helgjour har varje elev två
eller tre gånger/termin.
Under november-, jul-, sport- och påsklov kan du välja mellan att ta hem hästen eller att ha den kvar
på skolan. Om du väljer att ha kvar hästen på skolan under loven måste du sköta den själv. Oftast
hjälps alla som har kvar hästarna åt med skötseln.
Ibland kan du ha med din egen häst i undervisningen, om den passar i gruppen och i övningen. Vi
hoppas också att du vill vara med på de hopp- och dressyrträningar som vi anordnar vissa kvällar!

Vad kräver vi av dig?
Vi vill att alla hästar ska må bra och skötas enligt våra regler, både vad gäller säkerhet och skötsel. Vi
har säkerhetsregler och en policy för vår hästhållning som riktmärke för all hästhantering på
Lillerudsgymnasiet. Detta är regler som alltid ska följas. Det är också viktigt att du sköter dina studier
när du har hästen på skolan. Om du varit sjukanmäld från undervisningen så får du inte rida/köra
eller göra annat arbete med din häst. Mockning och annan skötsel är tillåtet.
Anmäler du intresse för att ta med egen häst så kommer du att få uppstallningsavtal utskickat till dig.
Hästpolicy för elevstallet hittar du på vår hemsida www.lillerud.se -> Elev -> Inför skolstart.
Hästen måste vara vaccinerad mot influensa, avmaskad och i övrigt vara frisk för att få komma hit.
När hästen kommer ska också passet visas upp och en kopia av passet ska lämnas till
elevstallsansvarig. Passkopian kommer att förvaras ihop med kontraktet på skolexpeditionen. Tänk
på att du enligt lag måste kunna visa upp hästens pass vid kontroll eller veterinärbesök.
Om du har frågor om stallplats, policy och/eller regler kontaktar du Jennie Branneby 070-272 69 69
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