Praktikerklæring
Ridelærer- og Rideinstruktøruddannelsen
Praktikerklæring udfyldes i samarbejde med eleven og underskrives af både læremester, lærested og elev.
Der skal udstedes en praktikerklæring ved afslutning af en uddannelse (ridelærer/rideinstruktør).
Praktikerklæringen udstedes til eleven med kopi til DRF's uddannelsesansvarlige.
Udfyldes af lærestedet:
Elevens navn:

_______________________________________ Cpr.nr.: ______________________

Adresse:

____________________________________________________________________

Postnr. og by:

____________________________________________________________________

Har været i lære i følgende praktikperiode:
fra: ______________________ til: ________________________ i alt: _____________ måneder
Lærestedets navn:

_______________________________________ CVR.nr. _____________________

Adresse:

___________________________________________________________________

Postnr. og by:

___________________________________________________________________

Ridelærer (2 år)
Praktikmål
Der er følgende praktikmål for uddannelsen afhængig af, hvor langt eleven er nået i uddannelsen. Afkryds i hvilken
grad, de enkelte praktikmål er opnået i ovennævnte praktikperiode.
PRAKTIKMÅL

Eleven har opnået praktisk erfaring i pasning af
heste (herunder rengøring af bokse/tilsyn med
folde)
Eleven har opnået praktisk erfaring i soignering
(strigle/vaske/rengøre hesten dagligt
inden/efter ridning)
Eleven har opnået praktiskerfaring i fodring. Kan
tilpasse den rette fodermængde til den enkelte
hest.
Eleven kan lave en foderplan, sammenligne
forskellige foderprodukter samt udregne
økonomien i fodring af en hest.
Eleven har rutine i at kunne formidle og
undervise i de grundlæggende elementer
omkring Rytterens opstilling, balance og
motorik, gangarter, halve og hele parader, ride
hesten i samling, grundlæggende
ridebanespringning – op til LA niveau.
Eleven har opnået praktisk erfaring i
undervisning af elevhold – min. 20 lektioner.

Har eleven været
beskæftiget med
arbejdsopgaver inden
for praktikmålet

Hvis Ja, er målet
opnået?

Er der behov for
efterfølgende
praktikuddannelse?

Ja

Nej

Ja

Delvist

Nej

Ja

Nej
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Eleven har opnået praktisk erfaring i tilvænning
af unge heste til sadel/trense og rytter.
Tilvænning af hesten til at blive styret via
stemme/longe og longepisk. Min. 3-4 heste pr.
år.
Eleven har opnået praktiske kompetencer inden
for ridning i spring og dressur på LA niveau.
Eleven kan træne og udvikle heste op til LA
niveau i spring og dressur.
Eleven har opnået praktisk erfaring i at kunne
yde under pres og sætte sig selv og hesten op til
konkurrencer på LA niveau.
Eleven kan lægge en plan for sin
konkurrenceridning og vise at denne følges
samt ride et program/en bane med overskud.
På LA niveau.
Eleven kan træne og udvikle heste op til LA
niveau i spring og dressur.
Eleven har indsigt i planlægning af drift i
dagligdagen på et ridecenter
Eleven har opnået praktisk erfaring omkring
planlægning og beslutninger omkring drift.
Eleven har forståelse for struktur og
arbejdsområder i forbindelse med planlægning
og afvikling af stævner.
Eleven har medvirket ved planlægning og
afvikling af stævner, 4 – 8 stk.
Eleven kan betjene og indstille almindeligt teknisk
udstyr i hestestalde.
Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og
kommunikationssituationer samt udvise
fleksibilitet og ansvarlighed for det praktiske
arbejde med hold af heste samt undervisning.



























































































































































Rideinstruktør (2 år)

PRAKTIKMÅL

Eleven kan udføre normalt forekommende
arbejdsopgaver med pasning af heste (herunder
rengøring af bokse/tilsyn med folde)
Eleven har opnået praktisk erfaring i soignering
(strigle/vaske/rengøre hesten dagligt
inden/efter ridning)
Eleven har opnået rutine i fodring og kan
tilpasse den rette fodermængde til den enkelte
hest.
Eleven kan lave en foderplan, sammenligne
forskellige foderprodukter samt udregne
økonomien i fodring af en hest.
Eleven har rutine i at kunne formidle og
undervise i de grundlæggende elementer
omkring Rytterens opstilling, balance og
motorik, gangarter, halve og hele parader, ride
hesten i samling, grundlæggende
ridebanespringning – op til MB niveau.

Har eleven været
beskæftiget med
arbejdsopgaver inden
for praktikmålet

Hvis Ja, er målet
opnået?

Er der behov for
efterfølgende
praktikuddannelse?

Ja

Nej

Ja

Delvist

Nej

Ja

Nej
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Eleven har opnået rutine i undervisning af
elevhold – min. 20 lektioner.
Eleven har opnået rutine arbejdet med
tilvænning af unge heste til sadel/trense og
rytter. Tilvænning af hesten til at blive styret via
stemme/longe og longepisk. Min. 3-4 heste pr.
år.
Eleven har opnået praktiske kompetencer inden
for ridning i spring og dressur på MB niveau.
Eleven kan træne og udvikle heste op til MB
niveau i spring og dressur.
Eleven har opnået praktisk erfaring i at kunne
yde under pres og sætte sig selv og hesten op til
konkurrencer på MB niveau.
Eleven kan lægge en plan for sin
konkurrenceridning og vise at denne følges
samt ride et program/en bane med overskud.
MB niveau.
Eleven kan træne og udvikle heste op til MB
niveau i spring og dressur.
Eleven har indsigt i planlægning af drift i
dagligdagen på et ridecenter
Eleven har opnået praktisk erfaring omkring
planlægning og beslutninger omkring drift.
Eleven har forståelse for struktur og
arbejdsområder i forbindelse med planlægning
og afvikling af stævner.
Eleven har medvirket ved planlægning og
afvikling af stævner, 4 – 8 stk.
Eleven har stor erfaring i at betjene og indstille
almindeligt teknisk udstyr i hestestalde.
Eleven kan alene og/eller som del af team løse
faglige problemer i relation til arbejdet på et
ridecenter.
Eleven kan reflektere over egne arbejds- og
læreprocesser og tage ansvar for styrkelse af
egen læring.

Dato

Underskrift lærested

Dato

Underskrift læremester

Dato

Underskrift elev
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