Kursinnehåll
Hundskötarutbildningen är indelad i 11 delkurser.
All litteratur erhålls vid kursstart.
Delkurs 1 Hundens beteende och etologi
Delkursen är en introduktion till hunden beteende och delvis jämförd med vargens beteende.
Hundens historia och dess domesticering. Hunden, hur den lever i vårt samhälle och hur den
har anpassat sig till vårt samhälle.

Delkurs 2 Raskunskap
Delkursen tar upp hundens utveckling som man tror sedan länge började med den asiatiska
gråvargen. Hundens ursprung har diskuterats och i dag med vår DNA teknik kan vi komma
sanningen närmare. Idag har vi nästan 400 olika raser i våra 10 olika rasgrupper.

Delkurs 3 Anatomi och sjukdomar
Delkursen introducerar grundläggande kunskaper i hundens anatomi, kroppens byggnad och
dess rörelsemönster. Vad det fnns för sjukdomar som delvis är knutna till raser och dess
utveckling. Vad människan har haft för inverkan på hundrasernas utveckling.

Delkurs 4 Kost, motion och aktivering
Delkursen berör vad hunden behöver för näring och för mat, vad passar till just min hund? En
fråga som vi hela tiden måste ta hänsyn till, hitta rätt mat till din hund och varför det är viktigt
med rätt mat. Hur hunden olika utvecklingsskede ser ut och vad de innebär för oss. Vad vi kan
erbjuda för aktivitet och vilken typ av aktivitet som är lämplig under hundens liv.

Delkurs 5 Stress, rädsla och aggressioner
Delkursen behandlar begreppen stress, rädsla och aggression och ger allmänna råd om hur
man kan behandla hundar och dess ägare som hamnar i olika negativa situationer. Viktigheten
av att arbeta med att alla hundar mår bra och att de får en kvalitet på vardagen.

Delkurs 6 Problemhundar och problemhundsägare
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Delkursen ger dig en ny bild av både din rättslöshet som hundägare och hur vi bör se på
hundars farlighet.
Delkurs 7 Ekonomi
Delkursen behandlar hur vi skall tänka för att sätta rätt pris på vårt arbete och hur vi lär oss
hur moms och skatter fungerar. En grundläggande introduktion till företagsekonomi.

Delkurs 8 Enklare hundsjukvård och smittspridning
Delkursen behandlar de vanligaste sjukdomarna, dess symtom och vad man kan tänka på. Hur
man skall behandla en sjuk hund och en skadad hund. Hur man skall tänka när det gäller
renlighet och minska risken för angrepp av olika bakterier och parasiter.

Delkurs 9 Juridik och djurskydd
Delkursen behandlar regler och lagstiftning.

Delkurs 10 Kundbemötande
Delkursen behandlar hur vi skall möta våra kunder, både hundar och dess ägare. Hur viktigt
det är med kundbemötande och den service, som är så viktig.

Delkurs 11 Praktiken
Delkursen omfattar den praktik som ingår i utbildningen. Praktiken omfattar 80 timmar som
skall genomföras på ett hunddagis eller hundpensionat. Du som deltagare ordnar den platsen
själv, naturligtvis hjälper vi dig om Du vill.

Vart leder utbildningen
Efter utbildningen kan du söka tillstånd för att starta hunddagis/hundpensionat.
Myndigheterna kräver att personer som skall bedriva någon form av verksamhet som omfattar
hundar skall ha en utbildning. Vår Hundskötarutbildning uppnår de kraven.

Tillstånd för verksamhet med hund
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I många fall krävs det tillstånd att ha hundar eller att bedriva hunddagis/hundpensionat och
omplaceringshem. Det krävs även tillstånd att ha många hundar i sin ägo. Se gärna
Jordbruksverkets hemsida.

Kostnad
Kursens kostnad ligger på ca 4000 kr då ingår kurslitteratur och helinackordering vid
Internatträffarna.
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