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Grattis till jobbet! Hur känns det?
– Tack! Det känns roligt och jag är riktigt 
taggad. Det ska bli en kul utmaning och  
jag tror att jag hade ångrat mig om jag inte 
tagit chansen när jag blev tillfrågad.

Är du ny på Lillerud?
– Nej då. Jag har jobbat här sedan 2004 
som lärare i matematik och fysik, så jag är 
välkänd bland eleverna. Jag har också ar-
betat som studie- och yrkesvägledare, men 
från augusti 2021 är jag rektor på heltid.

Vad blir viktigast för dig i ditt nya jobb?
– Som lärare har jag förstås haft en del  
tankar om hur jag tycker att en rektor ska 
vara. Jag ska försöka synas och finnas ute  
i verksamheten så mycket som möjligt. 
Samtidigt inser jag att min kalender snabbt 
kan bli fulltecknad med möten och annat.

Vad tycker du är utmärkande för Lillerud?
– Lillerud är ingen vanlig skola. Det är 
väldigt familjärt här och många väljer att 
bo på skolan. Här får eleverna utrymme 
att finna sig till rätta och vara sig själva. Vi 
erbjuder en bra mix av utbildningar som 
förenar praktiska och teoretiska kunskaper. 
Vår utbildning i naturvetenskap ger en bred 
behörighet för vidare studier.

Det kommer många nya elever varje 
höst. Vad vill du hälsa till dem?
– Tre år på Lillerud blir en viktig tid i era 
liv och jag vill uppmuntra alla elever att 
göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar, 
naturligtvis med stöd från skolan. En del 
av vårt uppdrag är att bidra till att eleverna 
på Lillerud blir goda samhällsmedborgare, 
men även att förbereda dem för att ta hand 
om djur och natur på bästa sätt för en 
hållbar framtid.

Sarah Arnefur,  
ny rektor  
på Lillerud

Välkommen till 
oss på Lillerud!
Detta magasin ska förhoppningsvis ge lite 
inspirerande läsning om Lillerudsgymnasiet och 
de utbildningar vi driver. Här finns en stor bredd 
av olika utbildningar för dig som är intresserad 
av djur, maskiner, natur och miljö.
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DJURVÅRD
Utbildningen för dig som har ett stort  
djurintresse och vill lära dig mer om  
olika sällskapsdjur.

HÄSTHÅLLNING
Utbildningen för dig som vill arbeta med 
hästar. Du kan välja mellan: Hästskötare  
– Ridning eller Hästskötare – Trav.

LANTBRUK
Utbildningen för dig som vill arbeta  
med lantbrukets djur, odling och teknik.

RIDSPORT
En specialidrottsutbildning för dig  
som vill kombinera din träning och  
tävling med studier på gymnasienivå.

NATURVETENSKAP
Utbildningen som ger dig bred behörighet 
för vidare studier. Välj att specialisera dig 
mot häst, djurvård eller lantbruk.

DEN  
NATURLIGA  
VÄGEN TILL  
KUNSKAP

Lillerud är ett naturbruksgymnasium som förenar 
praktiska och teoretiska kunskaper. Vi vill vara  
den naturliga vägen till kunskap som är till nytta  
för människor, djur och natur. Passar det dig?

Vårt naturbruksprogram är ett yrkesprogram med fem olika 
inriktningar: djurvård, hästhållning, lantbruk, ridsport NIU 
och naturvetenskap. När du söker till oss väljer du vilken 
inriktning du vill ha och det finns flera olika utgångar att 
välja på till de olika inriktningarna.

Vad vill du arbeta med?
Efter examen har du de kunskaper som krävs för att arbeta 
inom naturbrukssektorn med djur, växter, mark, teknik och 
entreprenörskap. Oavsett vilken utbildning du väljer har 
du möjlighet att skaffa grundläggande högskolebehörighet, 
genom det individuella valet. Det finns också möjlighet för 
dig som vill ha en yrkesexamen att samtidigt läsa natur-
vetenskaplig fördjupning som förbereder dig för fortsatta 

högskolestudier inom naturvetenskap. Utbildningen ger 
dig de kunskaper som krävs för att genomföra ditt gymna-
siearbete som i sin tur ska leda fram till en yrkesexamen 
som exempelvis: hästskötare, djurvårdare, djurskötare eller 
arbete inom lantbruk.

En bra mix av teori och praktik
Vi tror väldigt mycket på att kombinera teoretiska kunska-
per och praktiskt arbete. Mycket av det du läser om får  
du sedan träna på praktiskt, både här på skolan och ute  
på praktiken. Minst 15 veckor av din utbildning är APL  
(arbetsplatsförlagt lärande) på någon av skolans APL-platser. 
Detta är något som äger rum under år två och tre. Då får  
du prova på yrket och använda dina kunskaper från skolan. 
Det är också ett bra tillfälle att knyta viktiga kontakter för 
framtiden. Det fina med Lillerud är att du både kan plugga 
till en yrkesexamen och få behörighet att läsa vidare på 
universitet. Kanske lockar ett akademiskt yrke inom den 
gröna sektorn? 

OM LILLERUDS UTBILDNINGAR
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Gunnar Rundgren har ägnat hela 
sitt arbetsliv åt odling, lantbruk 
och miljöfrågor. Rollerna växlar 
mellan att vara lantbrukare,  
föredragshållare, konsult och 
inte minst författare. Han har  
ett särskilt gott öga till kor, som 
han tycker är ytterst mångsidiga 
och värdefulla djur.

Gunnar och hans partner Ann-Helen 
Meyer von Bremen, driver i dag en liten 
gård i Järlåsa utanför Uppsala. Men den 
första gröna utflykten gick till Värmland 
på 70-talet, där Gunnar tillsammans med 
sin sambo på den tiden, Kari Örjavik, och 
några andra startade Torfolk Gård.
 – Jag hade ett stort miljöengagemang 
och var frustrerad över en del saker, men 
istället för att bara klaga ville jag göra 
något och vi skapade vår egen verklighet 
på Torfolk. Och Torfolk Gård är fortsatt en 
fin verksamhet, säger Gunnar.

Var med och skapade KRAV
Gunnar var också med och skapade 
KRAV-certifieringen 1985. Bakgrunden 
var att de ville skapa en marknad för de 
alternativodlade produkter som Torfolk 
jobbade med. På den tiden fanns varken 
regelverk eller kontroll.
 – Visst kan jag känna stolthet över vad 
vi gjorde när jag idag ser produkterna 
ute i butikerna. KRAV har fått ett stort 
genomslag men det borde egentligen 
inte råda någon konkurrens mellan KRAV, 
lokalodlat och ekologiskt, säger Gunnar.

Hur är det med korna  
egentligen?
Gunnars senaste bok, som han skrivit 
tillsammans med Ann-Helen, har titeln 
Kornas planet. Den kan delvis ses som 
ett försvarstal för detta mångsidiga och 
hårt jobbande djur som ger ett värdefullt 
bidrag till vårt livsmedelssystem.

 – Många beskriver kor som vår tids 
största miljöproblem men då ser man 
inte hela bilden. Kor har så många förde-
lar, de kan bland annat omvandla sånt vi 
människor inte kan äta till mjölk och kött, 
de bidrar till den biologiska mångfalden 
och kornas bete binder kol i marken, så 
kallad kolinlagring, berättar Gunnar.

Missriktad debatt
Gunnar berättar vidare att det metan kor-
na andas ut bryts ner på ett tiotal år och 
efter nedbrytningen sker ingen fortsatt 
uppvärmning. Koldioxid däremot lever 
vidare i atmosfären i tusentals år. Gunnar 
tycker synen på de svenska korna är 
orättvis och att politikerna borde ta tag i 

huvudproblemet, de fossila bränslena.
 – I mångt och mycket är debatten om 
korna och miljön missriktad. Samtidigt 
drivs djurskötseln allt mer industriellt 
och korna reduceras till hårt jobbande 
industriarbetare och allt handlar om pris, 
vilket är ett tråkigt sätt att se på detta 
fantastiska djur.
 Framtiden för Gunnar kommer att 
bestå av mindre konsultande runt om i 
världen och mer författande. Självklart 
kommer han också ägna tid åt sina djur 
och betesmarker på Sunnansjö gård.
 – Att jobba med djur och lantbruk  
är ett väldigt trevligt och givande sätt  
att interagera med naturen, avslutar 
Gunnar Rundgren.

VEM TÄNKER 
PÅ KORNA?
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OM UTBILDNINGEN

Det här är utbildningen för dig som har ett stort 
djurintresse och vill lära dig mer om sällskapsdjur. 
Som utbildad djurvårdare kan du bland annat jobba 
med hundar, katter, kaniner, gnagare, sällskaps-
fåglar och reptiler. 

Utbildningen ger också möjlighet till certifikat för att  
arbeta i en zooaffär, driva hunddagis eller medicinsk 
behörighet för jobb inom veterinärmedicin. Du får lära dig 
hantera, utfodra och sköta olika djurarter samtidigt som du får 
kunskap om teorin bakom. Andra kunskaper du får med dig 
är djurens anatomi, deras beteenden och näringsbehov. Du 
får lära dig att utföra hälsokontroller samt hur stall och 
djuranlägg ningar ska skötas. I utbildningen ingår 15 veckors 
praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL. Genom att 
lägga till vissa ämnen kan du få grundläggande behörighet för 
högskola/universitet.

Detta kan du jobba med:
Djurvårdsutbildningen leder till en yrkesexamen som 
djurvårdare. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att 
arbeta i zooaffär, på ett hunddagis eller hundpensionat,  
på ett katthem, på en veterinärklinik eller starta uppfödning 
av sällskapsdjur.

INOM NATURBRUKSPROGRAMMET – DJUR
Djurvårdare | Hunddagisföreståndare | Djuruppfödare

YRKESHÖGSKOLA – DJUR
Djurvårdare | Veterinärassistent med administrations-  
och röntgenkompetens

HÖGSKOLA / UNIVERSITET – DJUR
Djurskyddsinspektör | Djursjukskötare | Veterinär |  
Agronom – husdjur

EXEMPEL PÅ ANDRA UTBILDNINGAR
Sjuksköterska | Fastighetsekonom | Personalvetare |  
Lärare | Polis

Åk 3: 
•   Fördjupning inom zoohandel,  

hund eller djursjukvård
•   Möjlighet till APL utomlands
•   Gymnasiearbete

Åk 1: 
•  Praktiskt arbete i djurhuset och  

hunddagiset på Lillerud
•  HLR och brandövning
•  Traktorkörning

Åk 2: 
•   APL (arbetsplatsförlagt lärande)  

på företag med djuranknytning 
•  Entreprenörskap (UF-företag)
•  Hundkurs

I gott sällskap
Sällskapsdjur, det hörs ju på namnet att det är djur som är mysiga 
att umgås med. Och det är precis vad Isabelle Nyström och Nellie 
Svanström tycker och gör om dagarna på Lillerud.

De har båda gått första året på Lilleruds 
utbildning Djurvård. Ett år som på grund 
av coronarestriktionerna varit annorlunda 
och lite krångligt, men djuren måste 
förstås alltid skötas om. 

Favoriter och framtidsplaner
Det stora intresset för djur delas av 
Isabelle och Nellie men de har lite olika 
favoriter. För Isabelle är det huvudfokus 
på hundar och framför allt då lydnads-

träning och andra övningar. Kanske 
siktar hon på ett jobb på ett hunddagis 
i framtiden. Nellie har valt att läsa den 
högskoleförberedande varianten av 
utbildningen och då ingår ämnen som 
svenska, engelska, samhällskunskap  
och historia.
 – Jag vill hålla dörren öppen för att 
eventuellt läsa vidare på universitet, kan-
ske till veterinär i framtiden, säger Nellie.
 Både Nellie och Isabelle uppskattar 

att de får arbeta både teoretiskt och 
praktiskt.
 – Det är det som gör Lillerud så speci-
ellt och den trevliga gemenskapen förstås, 
säger Isabelle.

Isabelle Nyström 
Läser: Djurvård, år 2.
Gillar med Lillerud:  
Hundar och lydnadsträning.

Nellis Svanström 
Läser: Djurvård, år 2.
Gillar med Lillerud: Gemenskapen.

DJURVÅRD
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OM UTBILDNINGEN

Plugga och ha kul 
under tiden
–Jag ville göra något kul av min 
gymnasietid och på Lillerud kan 
jag kombinera mitt stora häst-
intresse med de vanliga plugg-
ämnena, säger Emily Fox som 
går andra året på utbildningen 
Hästhållning, utgång hästskötare.

Emily som är från Karlstad, 2 mil från 
Lillerud, har valt att bo på skolan och 
hon har sin häst med sig. En D-ponny, 
som Emily beskriver som en lagom 
stor häst.
 – Eftersom så många elever väljer 
att bo på skolan blir det en jättebra 
gemenskap. Det finns alltid något att 
göra på fritiden, vi hänger i stallet 

och ger oss ut på ridturer till exempel, 
säger Emily.

Stort hästintresse
Emily är uppväxt i en familj med stort 
hästintresse. Hennes mamma har ridit 
mycket och det finns släktingar som 
har häst, så det var naturligt för Emily 
att välja Lillerud, där hon nu läser ett 
högskoleförberedande program. Detta 
för att kunna hålla många dörrar öpp-
na för vidare studier.
 – Jag vet väl inte exakt vad jag vill 
jobba med i framtiden, men hästar är i 
alla fall ett stort fritidsintresse och då 
är det ju kul att ha lärt sig så mycket 
som möjligt om hästar och vi läser 

ju även teori och hästkunskap. Men 
visst vore det kul att även prova på att 
jobba med hästar, säger Emily.
 Utifrån hur bra Emily trivs på  
Lillerud är det knappast överraskande 
att hon gärna rekommenderar en 
hästintresserad tjej eller kille att söka 
till Lillerud.
 – Bara gör det! Du får en bra och 
rolig utbildning och lär känna många 
nya människor. Och det finns alltid 
något kul att göra här, avslutar Emily.

Det här är utbildningen för dig som är intresserad 
av och vill arbeta med hästar. Du kan välja mellan 
två olika utgångar: Hästskötare – Ridning eller 
Hästskötare – Trav.

Lilleruds hästutbildning uppfyller Hästnäringens yrkes-
nämnds, HYNs, kvalitetskriterier för gymnasieutbildning inom 
hästnäringen. Det innebär undervisning av väl utbildade  
lärare i en miljö där du träffar välmående hästar varje dag. 
Under utbildningstiden får du kunskap om hästens anato- 
mi, biologi, utfodring och avel. Här ingår även kunskaper  
om hästens träning och utbildning samt hälso- och sjukvård.  
I utbildningen ingår 15 veckors praktik, så kallat arbetsplats-
förlagt lärande, APL. Du kan få grundläggande behörighet  
för högskola/universitet genom att lägga till vissa ämnen.
 Utgång Hästskötare – Ridning. Du får mycket praktisk 
färdighetsträning vilket innebär att du rider cirka två dagar 
i veckan. Du läser också om hästars utveckling och träning 
samt ridlära. Longering, häst vid hand, tömkörning och 
löshoppning är också moment som ingår i kurserna.
 Utgång Hästskötare – Trav. All utbildning i trav är förlagd 
till skolans stall på Färjestads travbana. Du får träna  
dina färdigheter i att köra, träna och sköta om travhästar. 
Som elev får du också grundläggande utbildning i monté. 
Skolan har starthästar och du får möjlighet att följa med  
på tävlingar och prova på travhästskötaryrket på riktigt.

Det kan du jobba med:
Utbildningen leder till en yrkesexamen som hästskötare.  
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta med 
ansvar för hästar och anläggning. Du har möjlighet att studera 
vidare inom naturbruk eller yrken inom andra områden.

INOM NATURBRUK – RIDNING
Hästskötare i olika verksamheter.

YRKESHÖGSKOLA – RIDNING
Hovslagare | Ridlärare | Ridsportentreprenör |  
Beridare | Unghästutbildare

HÖGSKOLA/UNIVERSITET – RIDNING
Hippolog | Veterinär | Djurskyddsinspektör | Djursjukskötare

EXEMPEL PÅ ANDRA UTBILDNINGAR
Sjuksköterska | Fastighetsekonom | Personalvetare |  
Lärare | Polis

Åk 3: 
•  Yrkesprov för diplomerad hästskötare
•  Tappskokompetens
•  Möjlighet till APL utomlands
• Gymnasiearbete

Åk 1: 
•  Ridning-, körning- och travundervisning
•  Studiebesök på Strömsholm
•  Traktorkörning
•  HLR och brandövning

Åk 2: 
•  Ridning eller trav 2 gånger/vecka
•  APL på hästanläggning
•  Hästrelaterade studieresor
•  Entreprenörskap (UF-företag)

Emily Fox 
Läser: Hästskötare – Ridning, år 2. 
Gillar med Lillerud: Att vara i stallet  
och på ridturer.

HÄSTHÅLLNING
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LANTBRUK

OM UTBILDNINGEN

Åk 3: 
•  Fördjupningskurser
•  Behörighetskurser inom djur och växtodling
•  Möjlighet till grönt kort
•  Motorsågskörkort
•  Studieresa
•  Möjlighet till APL utomlands
•  Gymnasiearbete

Åk 1: 
•  Traktorkort
•  Vårbruk i fält och praktik med  

skolans lantbruksdjur
•  Besöker vårvisningen i Alster
•  HLR och brandövning
•  Studiebesök

Åk 2: 
•  Höstbruk på skolan
•  Svetsning grunder
•  Service av lantbruksmaskiner
•  APL på lantbruksföretag (åk 2 och åk 3)
•  Entreprenörskap (UF)
•  Studiebesök

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta  
med lantbrukets djur, odling och teknik. Du får  
kunskap om mark, växter, djur, teknik, maskiner 
och entreprenörskap.

I utbildningen ingår kunskaper om lantbrukets betydelse 
inom en rad olika områden. Under dina tre år på skolan  
lär du dig att köra och sköta maskiner. Under vår- och höst-
bruk utför du moment med bland annat traktor och skörde-
tröska. Du lär dig också att sköta djuren i djurstallarna. 
Dessutom får du kunskap om djurens anatomi, fysiologi, 
utfodring, avel samt hälso- och sjukvård. Utbildningen leder 
till en yrkesexamen som djurskötare eller traktorförare inom 
lantbruket där arbetsmarknaden är mycket god. Det ingår 
15 veckors praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL. 
Du kan få grundläggande behörighet för högskola/universitet 
genom att lägga till vissa ämnen.
 Utgång Lantbruksdjur. För dig som vill ha fördjupad 
kunskap om lantbrukets djur. Stor vikt läggs vid djuretik, 

djurens naturliga beteende, djurmiljö, djurhälsa och en 
djurskötsel som främjar detta.
 Utgång Maskin. För dig som vill ha fördjupad kunskap 
om teknik och odling. Du lär dig om maskiner och teknisk 
utrustning, hur man underhåller och reparerar lantbrukets 
maskiner. Stor vikt läggs på färdighetsträning då du kör 
ute på våra åkrar och arbetar i vår maskinhall.

Det kan du jobba med:
INOM NATURBRUKSPROGRAMMET – LANTBRUK
Lantbrukare | Traktorförare | Djurskötare

YRKESHÖGSKOLA – LANTBRUK
Driftledare Lantbruk | Agrotekniker | Klövvårdare

HÖGSKOLA / UNIVERSITET – LANTBRUK
Jägmästare | Lantmästare | Veterinär | Agronom

EXEMPEL PÅ ANDRA UTBILDNINGAR
Sjuksköterska | Fastighetsekonom | Personalvetare |  
Lärare | Polis

Som studerande på Lilleruds 
lantbruksutbildning kan man  
ha lite olika infallsvinklar.  
Antingen så är det lantbruks-
djuren som lockar mest, eller  
så är det maskiner, lantbruk  
och växtodling.

Maja Bergström och Tobias Olsson  
har båda läst andra året på utbildningen 
Lantbruk. Maja har valt utgång lant-
bruksdjur och Tobias utgång växt odling. 
Det som förenar dem är att de verkligen 
gillar att arbeta praktiskt.
 – Det känns bra att kunna återgå till 
det mer normala på skolan efter detta 
pandemiår. Jag ser verkligen fram emot 

höstbruket, säger Tobias.
 Förutom sitt stora intresse för maski-
ner vill Tobias gärna ägna sig åt växt-
odling och lära sig mer om planering och 
hur olika åtgärder påverkar skörden.

Djuren ska må bra
För Maja låg det nära till hands att välja 
Lillerud. Hon är uppväxt på en liten gård 
utanför Arvika med får, höns och hästar.
 – Min mamma har gått på Lillerud,  
så det kändes helt naturligt för mig, 
säger Maja.
 För Maja är det självklart med bra 
djurhållning. Djuren på gården ska helt 
enkelt må bra.
 – Här finns det mycket att göra, bland 

annat med olika strö och foder. Man 
kan testa olika saker för att bidra till 
djurens välmående, säger Maja.
 Både Maja och Tobias ser fram 
emot det sista året på Lillerud och att 
få fortsätta odla sina intressen, oavsett 
om det handlar om djur, maskiner eller 
växtodling.

Maja Bergström 
Läser: Lantbruk, Lantbruksdjur, år 3. 
Gillar med Lillerud: Att djuren ska må bra. 

Tobias Olsson 
Läser: Lantbruk, Växtodling, år 3.
Gillar med Lillerud: Maskiner och växtodling.

Djur, växtkraft  
och maskiner
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Både skolan och  
tränarna är fantastiska
Wilma Möller Länsman visste 
tidigt att hon ville gå på ett 
hästgymnasium för att fortsätta 
utvecklas tillsammans med dres-
syrhästen Chatrine som självklart 
är med på Lillerud.

Wilma, som kommer från Tanum, går på 
utbildningen Nationell idrottsutbildning 
ridsport, NIU. Hon tävlar i dressyr och 
har nyligen bytt från ponny till stor häst. 
En omställning som inte varit alldeles 
enkel. När Wilma började fundera på 
vilket hästgymnasium hon skulle välja 
tog hon in information från olika skolor.
 – Min tidigare tränare Christian 
Bengtsson som följ med mig under alla 
år jag tävlat, och även andra tränare jag 

haft, rekommenderade Lillerud och sa 
att det är det bästa alternativet och det 
hade dom helt rätt i. Jag tycker att både 
skolan och mina tränare är fantastiska, 
säger Wilma.

Tid, träning och tålamod
Dressyr är svårt och kräver mycket tid 
och träning. Samspelet mellan hästen 
och ryttaren är avgörande och Wilma 
märker direkt vilket humör hästen är på. 
 – Vissa saker jag tänkt att träna på 
kanske inte alls funkar den dagen, så 
det gäller att vara både lyhörd och 
tålmodig, säger Wilma.
 Ett dressyrprogram består av många 
rörelser, mönster och ridvägar som alla 
måste sitta perfekt för att det ska gå 

hem hos domarna. När Wilma sätter 
ihop ett program är målet att hästen ska 
ge ett intryck av att den utför rörelserna 
av sig själv, utan synbar ansträngning 
för ryttaren.
 – Det ligger otroligt mycket jobb 
bakom, men när allt funkar, vilket man 
vet direkt efter en tävling, känns det 
nästan som om man svävar på moln, 
säger Wilma som nu tävlar för Lilleruds 
hästsportklubb.

Åk 3: 
•  Tre träningspass i veckan 
•  Yrkesprov för diplomerad hästskötare
•  Clinics
•  Möjlighet till APL utomlands
•  Gymnasiearbete

Åk 1: 
•  Tre träningspass i veckan
•  Clinics
•  Studieresor
•  Traktorkörning
•  HLR och brandövning

Åk 2: 
•  Tre träningspass i veckan 
•  Svenska ridsportförbundets basledarutbildning
•  Studieresor
•  Entreprenörskap (UF-företag)
•  Clinics

Nationell idrottsutbildning Ridsport NIU, är en  
specialidrottsutbildning som riktar sig till dig  
som vill kombinera din träning och tävling med 
studier på gymnasienivå. Du kan välja mellan  
hoppning och dressyr. 

Målet är att du ska utvecklas så långt som möjligt under 
dina tre år, så du måste ha erfarenhet av träning och  
tävling, men du behöver inte ha egen häst.
 Du skall ha goda prestationer i hoppning 110/120 eller 
LB/LA dressyr när du gör din ansökan. Motsvarande meriter 
gäller om du rider ponny. På ditt schema kommer det att  
finnas inlagd tid för träning och tävling. Som lärare och  
tränare på NIU har vi för närvarande: i hoppning Fredrik  
Hasselberg, B-tränare i hoppning och Carina Andersson,  
SRL Level III. I dressyr har du Barbro Lindström, SRL Level 
III och Fellow. Hon är även Intermediere I domare. Som  
tränare i dressyr har du också Anki Carlsson, B-tränare i 
dressyr och Prix St. Georges domare. Under utbildningstiden 
får du kunskap om hästens anatomi, biologi, utfodring och 
avel. Här ingår även kunskaper om tränings- och tävlingslära, 
utbildning samt idrottsledarskap.  

I utbildningen ingår 15 veckors praktik, så kallat arbets plats-
förlagt lärande, APL. Du kan få grundläggande behörighet 
för högskola/universitet genom att lägga till vissa ämnen.

Det kan du jobba med:
Utbildningen leder till en yrkesexamen som hästskötare inom 
olika verksamheter. Efter avslutad utbildning har du möjlighet 
att arbeta med ansvar för hästar och anläggning. Våra tidigare 
elever jobbar på ridskolor, hos tävlingsryttare, på polisrytteriet 
och hos travtränare. Du har möjlighet att studera vidare till olika 
yrken inom hästnäringen eller yrken inom andra områden.

INOM NATURBRUK – RIDNING
Ridlärare | Stallchef

YRKESHÖGSKOLA – RIDNING
Hovslagare | Ridlärare | Ridsportentreprenör | Beridare | 
Unghästutbildare

HÖGSKOLA/UNIVERSITET – RIDNING
Hippolog | Veterinär | Djurskyddsinspektör | Djursjukskötare

EXEMPEL PÅ ANDRA UTBILDNINGAR
Sjuksköterska | Fastighetsekonom | Personalvetare |  
Lärare | Polis

NATIONELL
IDROTTSUTBILDNING
RIDSPORT

OM UTBILDNINGEN

Wilma Möller Länsman 
Läser: Ridsport NIU, år 2.
Gillar med Lillerud:  
Möjligheten att utvecklas. 
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NATUR- 
VETENSKAP

OM UTBILDNINGEN

Det här är utbildningen som ger dig bred behörig het 
för vidare studier. Naturbruksprogrammet med  
naturvetenskaplig fördjupning är en bra förberedelse 
för den som vill läsa vidare på universitet. 

Efter studietiden har du en yrkesexamen och dessutom  
särskild behörighet till högskolan. NA-eleverna har intresse 
för djur, hästar eller jordbruk. Många av dem läser också 
vidare till akademiska yrken, ofta inom "den gröna sektorn". 
Det finns mängder av intressanta utbildningar på SLU  
och andra universitet.
 Att studera vid Naturbruksprogrammets naturveten-
skapliga fördjupning innebär att du kan välja på tre  
olika yrkesutgångar: Hästskötare, Lantbruk eller Djurvård.  
I utbildningen ingår 15 veckors praktik, så kallat arbets-
platsförlagt lärande, APL.

Det kan du bli:
INOM NATURBRUKSPROGRAMMET-NA
Djur: Djurvårdare | Hunddagisföreståndare | Djuruppfödare | 
Ridning: Hästskötare | Stallchef | Ridlärare | Lantbruk:  
Djurvårdare | Hunddagisföreståndare | Djuruppfödare

YRKESHÖGSKOLA
Djur: Djurvårdare | Veterinärassistent med administrations- 
och röntgenkompetens | Ridning: Hovslagare | Ridlärare | 
Ridsportentreprenör | Beridare | Unghästutbildare | Lantbruk: 
Djurvårdare | Veterinärassistent med administrations- och 
röntgenkompetens

HÖGSKOLA/UNIVERSITET
Djur: Djurskyddsinspektör | Djursjukskötare | Veterinär |  
Agronom – husdjur | Ridning: Hippolog | Veterinär | Djur-
skyddsinspektör | Djursjukskötare Lantbruk: Djurskydds- 
inspektör | Djursjukskötare | Veterinär | Agronom – husdjur

EXEMPEL PÅ ANDRA UTBILDNINGAR
Sjuksköterska | Läkare | Ingenjör | Lärare | Polis

Åk 3: 
• Naturvetenskaplig fördjupning: matematik 4, kemi 2, fysik 2
•  Entreprenörskap (UF-företag)
• Möjlighet till APL utomlands
• Gymnasiearbete
• Djurvård: Grundkurs i Läkemedelshantering (D9)
• Häst: Möjlighet till diplomerad hästskötarexamen

Åk 1: 
•  Praktiskt arbete på gården
• Traktorkörning
• HLR och brandövning

Åk 2: 
• Praktiska lektioner varje vecka
• Fysiklaborationer
• APL på företag
• Kemiska experiment

Moa Huhtakangas och Denise 
Bergman har gått ett år på Lille-
rud och läser Naturvetenskap.  
De är båda överens om att Lille-
rud inte är någon vanlig skola. 
Frågan är vad som gör Lillerud  
så speciellt?

–Det är helt klart på ett annat sätt här.  
En större gemenskap och tillgången  
till många vänner gör allt så enkelt.  
Dessutom är det väldigt bra lärare,  
säger Moa som kommer från Smedje-
backen i Dalarna.
 Denise är på sätt och vis uppväxt med 
Lillerud. Hon kommer från grannsam-

hället Vålberg och har nästan dagligen 
åkt förbi skolan. 
 – Mitt stora intresse är djur och jag 
uppskattar sättet Lillerud väver ihop 
praktik och teori. Att få vara på landet 
med hästar, kossor och andra djur är 
fantastiskt, säger Denise.

Plugg och framtid
När man läser Naturvetenskap ingår 
förstås även en hel del teori. Ämnen som 
matematik, engelska, biologi, fysik och 
kemi ger behörighet till fortsatta studier. 
Det är kanske inte alldeles enkelt att veta 
vad man vill göra i framtiden, men både 
Moa och Denise har drömmar och planer.

 – Eftersom jag är så intresserad av 
hästar och ridning kanske hippolog kan 
vara något för mig, säger Moa.
 – Jag kanske kommer att läsa vidare 
på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och 
siktar på att jobba som djursjukvårdare 
eller veterinär i framtiden, säger Denise.

Moa Huhtakangas  
Läser: Naturvetenskap, år 2.
Drömmer om: Kanske hippolog.

Denise Bergman  
Läser: Naturvetenskap, år 2.
Drömmer om: Djursjukvårdare eller veterinär.

Ingen vanlig skola

1716



Lillerud har en tradition av  
framgångsrikt entreprenörskap 
och har blivit utsedda till  
Sveriges bästa UF-skola.  
Under 2021 var det Alice 
Landers och Emilia Svanelinds 
kreativa företagsidé som blev  
utsedd till årets hantverkare 
bland UF-företagen i Värmland.

Alice och klasskompisen Emilia, som  
läser Djurvård, startade tillsammans före - 
taget Ull-Design UF som tillverkar tovade 
dekorationer i form av små ullbollar och 
ekollon för att till exempel hänga i ris 
eller ha som en inredningsdetalj.

Ett gediget hantverk
Alice och Emilia har gjort produkterna 
själva och det ligger mycket arbete 
bakom. 
 – Fåren ska klippas, ullen tvättas och 
sköljas i omgångar, torkning, handkard-

ning och så vidare, berätar Alice.
 Försäljningen har gått mycket  
bra och ett 90-tal paket har sålts.  
En extra rolig beställning kom från 
UF-kontoret i Stockholm. De tycker 
båda att de lärt sig mycket om  

företagande. Till exempel att det tar  
en hel del tid och att lön samheten  
kan vara en utmaning.
 – Kanske satte vi priset lite lågt,  
men å andra sidan har vi sålt slut på 
alla produkter, säger Alice.

Hantverkarna som  
blev bäst i klassen

På Lillerud har både djuren och 
eleverna det bra. Djuren kan  
få bästa tänkbara hjälp på vet-
erinärmottagningen där även  
eleverna får praktisera och lära 
sig mer om förebyggande vård, 
hälsokontroller och mycket annat.

– Alla smådjur som finns inom djur-
vårdsprogrammet är välkomna till mot-
tagningen och med tanke på mängden 
djur här på Lillerud så har vi att göra. 
Två dagar i veckan är mottagningen 
öppen för privatpersoner som behöver 

veterinär för sina sällskapsdjur, säger 
Jennifer Nilsson som är ansvarig för 
veterinärkliniken på Lillerud.

Nytt hunddagis
Hösten 2020 öppnande Lilleruds nya, 
fräscha hunddagis. En minst sagt po-
pulär plats på området bland eleverna. 
Här är det Alexandra Sundqvist och 
Filippa Hedberg som har hand om 
verksamheten. Våren 2021 var första 
gången som Lillerud genomförde utbild-
ningen Hund 3 och dagisföreståndarut-
bildningen. 

 Det som är lite speciellt med Lilleruds 
hunddagis är just detta att skolans 
elever är med i den dagliga verksam-
heten. Enklare former av träning och 
aktivering blir också en del av elevernas 
utbildning. Hundintresset ökar i samhäl-
let och det talar för att det kommer 
finnas behov av fler hunddagisplatser 
framöver. 
 – Vi har plats för fler hundar på vårt 
dagis, så det är bara att höra av sig 
om man har behov av bästa tänkbara 
omsorg, säger Filippa Hedberg.

Hunddagis och  
egen veterinär
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LIVET PÅ LILLERUD

–I början av läsåret så är det mycket som 
är nytt för våra ungdomar innan de kom-
mit in i vardagen. Det är många frågor 
och funderingar hos både elever och 
föräldrar, men en bit in i terminen brukar 
det mesta falla på plats, säger Martin.

Trygghet, hälsa och trivsel
Cirka 80 procent av eleverna väljer att 
vara helinackorderade på Lillerud, och 
den här terminen är det rekord i ansök-
ningar. Ett nytt elevhem byggs också för 
att alla ska få plats. Nyckelorden som 
Martin och hela Lillerud arbetar efter är 
trygghet, hälsa och trivsel.
 – Det är jätteviktigt att både eleverna 
och föräldrarna får förtroende för skolan 

och dess personal. Det kan vara ett stort 
steg att flytta hemifrån, men Lillerud 
är ett bra mellansteg i resan mot att bli 
vuxen, säger Martin.
 – Vi brukar prata om internatmognad 
och eleverna får skriva på ett kontrakt 
inför varje läsår. En del ungdomar är 
inte så vana vid att städa och diska,  
men här lär de sig snabbt att ta hand  
sig själva och sitt boende, säger Martin 
med ett leende.

Tätt samarbete
Martin är beteendevetare i grunden och 
har tidigare bland annat jobbat med 
ungdomar i Angered. I jobbet ingår att 
hantera många olika situationer och  

Martin poängterar hur viktigt det är att  
ta tag i eventuella problem direkt.  
Samarbetet med mentorerna, övrig  
personal, och inte minst de två fritids-
ledarna och jourpersonalen på Lillerud 
är nyckeln till känslan av gemenskap på 
skolan, enligt Martin. Många är stolta  
över att vara "Lillerudare" och säger att 
de får kamrater för livet.
 – Det roligaste med jobbet är att möta 
alla trevliga och duktiga ungdomar. Man 
kommer dem ofta nära under de tre 
åren vi har dem till låns och vi uppskattar 
alltid när de kommer och hälsar på efter 
studenten, avslutar Martin.

ALLA SKA 
TRIVAS

Martin Moberg har arbetat som internatföreståndare i tio år på Lillerud. 
Ett minst sagt omväxlande jobb med massor av elevkontakter och saker 
att lösa varje dag. Allra viktigast för Martin är att eleverna ska trivas och 
känna sig bekväma på Lillerud.

20 21



Lisa Skogh ville ha en häst 
redan innan hon kunde säga 
ordet ”häst”. Hästintresset 
ökade ytterligare då hon som 
5-åring gick på ridskola och via 
utbildningen i Hästhållning med 
inriktning trav på Lillerud tog 
hon sig sedan ut i världen på en 
minst sagt häftig resa.

– Åren på Lillerud betydde mycket för mig. 
Jag bodde ju där och fick många kompi-
sar. Vi blev som en stor familj och det var 
på Lillerud jag blev vuxen, säger Lisa.
 Under utbildningen gjorde Lisa praktik 
i flera omgångar hos Jonas Moberg på 
Färjestadstravet. Det var också där hon 
fick jobb som hästskötare direkt efter ut-
bildningen. Därefter blev det två år i USA 
och ett halvår i Kanada. En tid som Lisa 
beskriver som ”spännande och mycket 
lärorik”.

Åren med Maharajah
Väl hemma i Sverige fick Lisa jobb på 
Menhammar Stuteri på Ekerö. En av de 
hästar Lisa fick ansvar för var Maharajah. 
En av de bästa svenska travhästarna 
genom tiderna och som bland annat 
vunnit den prestigefyllda tävlingen Prix 
d´Amerique i Paris.
 – Ja, åren med Maharajah var verkligen 
speciella och gav oförglömliga minnen. 
Under alla förberedelser, träningspass 
och resor kom jag hästen så otroligt nära 
och Maharajah blev min bästa kompis, 
berättar Lisa.

Mer än ett jobb
Att vara hästskötare är ett krävande jobb 
och man måste vara noggrann, lyhörd 
och verkligen engagerad. Det blir något 
av en livsstil med tidiga morgnar och 
mycket jobb. Lisa jobbar fortfarande kvar 
på Menhammar Stuteri och tycker att 

jobbet som hästskötare är lika roligt som 
när hon började.
 – Man får så mycket tillbaka från 
hästarna och lär känna deras skiftande 
personligheter. Deras ögon kan verkligen 
spegla hur de mår och vad de tycker. 
Och tänk att få vara med och tävla och 
vinna ett lopp. Det är lika kul oavsett 
storlek på loppet, säger Lisa Skogh och 
återgår till att ta hand om Alone, Brilliant 
Flair, Dark Honey och de andra vännerna 
i stallet.

Lisa Skogh
På Lillerud: Hästskötare, inriktning trav.
Sedan: Hästskötare i Sverige, USA och Kanada.
Nu: Hästskötare på Menhammar Stuteri.

Från Lillerud till  
en av världens  
främsta travhästar
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När du bläddrat igenom den här tidningen vet du lite mera om Lillerud.
Vill du veta ännu mera så går du såklart in på lillerud.se


