Student med hest?
Det kan være en svær balancegang at få tid og
overskud til at have hest, når man starter på en
gymnasial uddannelse. Men det er der nu en løsning
på. HTX Roskilde udbyder en treårig HTX uddannelse hvor du samtidig kan dyrke din interesse for
heste på Landbrugsskolen Sjælland. Den særlige
hestelinje starter fra august 2017. Hestelinjen er
en god base for unge mennesker, der ønsker at
videreuddanne sig som eksempelvis dyrlæge, ingeniør, sygeplejerske eller inden for biokemi og medicin. Og det bedste af det hele er, at man får forbedret sin ridning og sin hesteekspertise, mens man
går i skole. Bor man langt fra Roskilde er der ingen
grund til at gå i panik. Det er nemlig muligt at bo på
skolehjemmet, der ligger i tilknytning til hesteafdelingen.

mens de udvikler og dyrker deres store interesse for
heste ved siden af,” fortæller Pædagogisk Leder ved
HTX Roskilde, Mads Sylvest Bybæk Pedersen.

Fra ide til virkelighed
Så snart ideen havde slået rod, begyndte det forberedende arbejde. Kunne det overhovedet lade sig gøre
at etablere en hestelinje? Var der plads på skolen?
Hvordan skulle det organiseres rent praktisk? Gav
sådan en uddannelse overhovedet mening for skolen?
”Heldigvis syntes, alle det var en spændende og anderledes ide. Det ville være fedt at kunne give de unge
mennesker sådan et tilbud,” siger Mads S. B. Pedersen, som udover at være Pædagogisk Leder også er
tovholder på projektet.

Tag din hest med på skole
Hesteafdelingen på Landbrugsskolen Sjælland i Roskilde har fremragende faciliteter for alle, der gerne vil
ride. Skolen har et stort lyst ridehus med internationale mål, tre udendørsbaner, to stalde og gode ridestier.
Vælger man at læse på hestelinjen, kan man enten
have sin egen hest med, eller man kan få halvpart i en
af skolens heste. Som nævnt har man mulighed for at
bo på skolehjemmet, og på den måde være tæt på
både skole og hest hver eneste dag.
”På landbrugsskolen i Roskilde har vi virkelig fine faciliteter til heste. De bliver allerede brugt til hestemanager-uddannelsen, men vi tænkte, hvorfor ikke udnytte
faciliteterne og lave en gymnasial hestelinje. På den
måde kan de unge mennesker dygtiggøre sig fagligt,

Skolens lærere blev selvfølgelig også taget med på
råd i forhold til uddannelsens opbygning. Helt væsentligt var det, at eleverne skulle have ’huller’ i skemaet i
løbet af ugen for at kunne arbejde med hestene. Herudover blev der i samråd med lærerne lavet en plan
for, hvilke studieretninger der ville egne sig til linjen.

Student med hest?
Uddannelse med fokus på hestesektoren

Unik mulighed

Hestelinjen blev en realitet, og de første elever starter
i 2017. Set fra den hestemæssige vinkel er uddannelsen bygget op således: Man har sin egen hest med
- eller får part på en af hestene på skolen. Nogle dage
møder man senere eller får tidligere fri, sådan at man
kan bruge tid på sin hest. Det er muligt at få undervisning på stedet, og som elev på hestelinjen skal man
også hjælpe til i stalden en gang i mellem.

Som nævnt begynder de første elever på den nyetablerede hestelinje i august 2017. Skolen har allerede
haft en del forespørgsler på uddannelsen, men man
er også klar over, at det her er et nyt koncept, som
lige skal i gang. Målet for HTX Roskilde er på sigt at
kunne starte en hel klasse op med kun hesteinteresserede, så uddannelsen på den måde bliver endnu
mere specialiseret.

”Hvis vi sådan skal skære ind til benet, så kan man
sige, at studiet følger den almindelige HTXuddannelse, vi sørger bare for, at der er mulighed for
at dyrke sin hest samtidig med. Hestelinjens formål er
også at skabe grobund for videreuddannelser inden
for heste.” siger Mads S. B. Pedersen.

”Hestelinjen er en unik mulighed for de unge hesteinteresserede. Mange stopper med at dyrke deres
idræt/fritidsinteresser, når de læser. Tiden er simpelthen for knap. På hestelinjen giver vi netop folk
muligheden for at kunne blive ved med at dyrke deres
idræt/hobby, mens de går i skole,” slutter Mads S. B.
Pedersen.
Lyder hestelinjen i Roskilde som noget for dig eller en
du kender, så kan du læse meget mere her eller klikke
ind på www.htxroskilde.dk

Er man student på hestelinjen, kan man vælge én af
følgende to studieretninger:
1. matematik A og bioteknologi A
2. bioteknologi A og idræt B.
De to studieretninger giver adgang til stort set alle
tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser så som ingeniør, dyrlæge, jura psykologi, arkitekt etc. Der arbejdes projektorienteret på
skolen, så der er rig mulighed for at udforme projekterne, så de har relation til heste.

