Hesten med i skole
Blev du nysgerrig på at vide mere om den treårige HTX-uddannelse - Student med hest som vi skrev om i vores sidste nyhedsbrev? En
ting er at læse overordnet om uddannelsen,
men hvordan foregår det sådan helt praktisk,
hvis man vælger at læse tre år på hestelinjen
på HTX Roskilde. Og når vi siger praktisk, så
mener vi jo i bund og grund, hvordan er det lige
det med hesten, når man har den med på skole? Vi har taget en snak med Louise Mølbak,
hestefaglærer og koordinator for hestelinierne
på Roskilde Tekniske Skole, herunder den nye
tre årige gymnasiale uddannelse for hesteglade unge.

Efterspørgsel på en hestelinje
Har du lyst til at forlade din hest, fordi du skal
starte en uddannelse? Eller måske ligefrem sælge den? Nej vel? Derfor giver det også rigtig god
mening, at du tager den med på skole og tager
en uddannelse, hvor der er både tid og plads til
alt det, der handler om heste. På HTX Roskilde
tilbydes nu en treårig HTX uddannelse med en
helt særlig hestelinje. Dette sker i samarbejde
med Roskilde Tekniske Skoles to andre afdelinger i Roskilde, nemlig Vilvorde og Landbrugsskolen Sjælland. Hestelinjen ’Student med hest’ starter op i august 2017, og kort fortalt er det en
treårig gymnasial uddannelse, hvor man kombi-

nerer skolegang med ridning og hestefaglig viden. Man kan have egen hest med, eller man kan
få part i en af de heste, der er på stedet i forvejen. Det er desuden muligt at bo på skolens Skolehjem og dermed være tæt på studier og heste i
dagligdagen. Med den nye ’Student med hest’
kommer der til at være hele tre hesteuddannelser på Roskilde Tekniske skole, der i
forvejen rummer erhvervsuddannelserne Hestemanager og EUX Hestemanager.
”Vi var på besøg på efterskoler for at fortælle om
uddannelsen til Hestemanager. Her oplevede vi,
at der rent faktisk også var et behov for en uddannelse, der kombinerer gymnasiet med heste
og ridning – altså en studentereksamen med et
fokus på heste. Vi havde jo i forvejen et hesteteam og nogle fine faciliteter på Roskilde Teknikske Skole i forbindelse med de andre hesteuddannelser, så det var et behov vi kunne tage til
os og udvikle på,” fortæller Louise Mølbak.
Uddannelsen ’Student med hest’ starter op pr.
1. august i år, og som student på hestelinjen er
fagene tilrettelagt, så de er relevante for stort
set alle tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser såsom ingeniør,
dyrlæge, biolog etc. Der arbejdes projektorienteret på skolen, så der er rig mulighed for at udforme projekterne, så de har relation til heste.
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I trygge rammer
Nu er hestene jo som udgangspunkt rytternes
kæreste eje, så det er ret essentielt for
ejer/rytter, hvilke vilkår der er gældende, hvis
man beslutter sig for at tage sin hest med på
skole. På HTX Roskilde foregår det sådan her:
Når du som elev skal have din egen hest med til
Roskilde, skal den opstaldes på den afdeling, der i
daglig tale hedder ”Landbrugsskolen Sjælland”.
Når du ankommer med din hest til Landbrugsskolen Sjælland, bliver du modtaget af en staldansvarlig, og hesten bliver indsynet for at sikre,
at den er sund og rask. Hesten kommer efterfølgende i boks, og rytteren modtager nøgle til sit
skab. På skolen kan man selv vælge, om hesten
skal stå på halm eller spåner, og der fodres med
müesli og mineraler samt et rigtig godt grovfoder til hesten. Der er stor fokus på, at hesteejer i
samråd med skolen får lagt en foderplan til hesten, og der lægges vægt på, at alles ønsker
opfyldes – dog altid ud fra hestenes bedste.

Når man har hest på skolen, indgår man sammen med de andre elever i en staldordning. Det
vil sige, at eleverne skal deltage i staldmøderne,
være en del af staldpersonalet og selvfølgelig
indgå i en vagtplan efter aftale. Den daglige pasning af hestene og forståelse for hestens behov
er en lige så stor del af uddannelsen som det at
få undervisning i ridning.

”Vi har en vagtlærer knyttet til skolen, som også
selv er hestemenneske. Hun er elevernes ’go to
person’, hvis der skulle være noget. Derudover
har vi regler for sikkerhed som brug af ridehjelm,
at man skal være to på tur og så videre. Det er
ikke bare det at ride, det er også grundarbejdet
omkring hestene og den helt basale viden om
hestehold, der vægter på skolen,” siger Louise.

Plads til alle
På Landbrugsskolen Sjælland findes fantastiske
faciliteter for alle, hvis hjerte banker for ridesporten. Der er en stor ridehal med fiberbund, multibane belagt med stenmel, to udendørs dressurbaner, ridestier på matriklen og mulighed for at
ride i skoven. Der arbejdes med både dressur,
spring, voltigering og træning fra jorden. En til to
gange om ugen er der undervisning i faget hest,
hvor både ridning og hestehold indgår. Lærerteamet er vant til at undervise i hesterelaterede
emner og har en bred faglig viden med uddannelsesbaggrunde som berider, agronom, dyrlæge, biolog m.m.
”Her er plads til alle. Vi har alle hestetyper og
ryttere på alle niveauer. Det, der er afgørende,
er, at vi prøver at løfte rytterne fra deres udgangspunkt i de år, de er på skolen. Både hvad
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angår ridning og hestefaglig viden om adfærd,
anatomi og fysiologi, fodring, avl, opstaldning og
management ,” siger Louise.
Udover den almindelige skolegang og det daglige
arbejde med hesten, bliver der også afholdt ekskursioner og faglige arrangementer, og er du
mere eventyrlysten, er der i begrænset omfang
være mulighed for at komme fire uger til udlandet og arbejde med heste i sommerferien (med
mulighed for legat).
Det, at skolen samler flere uddannelser med
heste, giver også en god synergi i forhold til at
læse videre. Har man taget den treårige studenteruddannelse på hestelinjen, kan man jo nemt
vælge at læse videre på hestemanageruddannelsen med afkortet grunduddannelse. I det hele
taget er mulighederne rigtig mange for eleverne.
Også hvis de skulle vælge at læse videre til eksempelvis dyrlæge, biolog eller ingeniør. Hestelinjen er skræddersyet til at give de unge mennesker den rigtige ballast for at gå videre på de
lange krævende uddannelser.

”Det, vi synes, er særligt ved hestelinjen, er, at du
som elev kan færdes i et miljø, hvor andre deler
din interesse, som du samtidig har mulighed for
at udvikle. Lige som på andre sportslinjer. Vi vil
gerne skabe det miljø for ryttere og dermed give
dem en ekstra gulerod ved at gå i skole. De kan
bruge deres hobby i deres uddannelse, og de kan
dyrke den samtidig med, at de uddanner sig. Det
skulle gerne være sådan, at de på et tidspunkt
tænker, nårh ja, matematik, det er jo også det,
jeg bruger, når jeg skal udregne en foderplan til
min hest og så videre,” slutter Louise.

Et særligt miljø for de studerende
Landbrugsskolen Sjælland er en kostskole, og
der er et godt socialt miljø. Overordnet har eleverne det til fælles, at uanset hvilken uddannelse,
de er på, så brænder de for det aktive og ofte
udendørs liv, og de er glade for natur, planter og
dyr. Efter skole er der mange sociale tiltag som
badminton eller hockey, og man kan spille musik
eller se film sammen. Hestefolket er jo lidt særligt i forhold til at meget af fritiden foregår i stalden, og om aftenen er der altid aktivitet blandt de
firebenede venner. Der er nogen, der rider, der
er heste, der skal ordnes og så videre. Ofte
kommer der også ikke-hesteinteresserede i staldene og hjælper til eller hygger sig.

Læs også Student med hest
Læs mere om hestelinjen på HTX Roskilde
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