Vanliga frågor

När får man besked om att man blivit antagen till kursen?
Svar: Första antagningsbeskedet kommer ca. två veckor efter sista antagningsdatum. Då får du reda
på om du är antagen eller om du fått en reservplats.

Är kursen helt på distans?
Svar: Ja, förutom två fysiska internatträffar på Axevalla Folkhögskola. En träff vid kursstart och en
träff i mitten av april.

Vad kostar kursen? Vad ingår i kursavgiften?
Svar: Kursen kostar ca. 3000kr. I Kursavgiften ingår all litteratur, kompendium, boende och mat under
våra två internatträffar samt serviceavgifter.

Ingår resan till och från internatträffarna i kursavgiften?
Svar: Nej, det gör den inte. Resan får du själv ordna, boka, och betala.

Vilken datautrustning behövs?
Svar: En webbkamera fordras då vi ordnar videokonferenser. Likaså behövs headset. Detta för att vi
ska kunna kommunicera med varandra på ett så tydligt och bra sätt som möjligt. Utöver detta är
bredband ett måste för att kunna kommunicera direkt via internet. Även tillgång till en skrivare är ett
måste då du vid något tillfälle behöver skicka dokument via post. Bredband, headset och
webbkamera samt skrivare kan medföra en extra kostnad för dig om du inte redan har detta.

Behövs några speciella dataprogram för kursen?
Svar: Ett ordbehandlingsprogram behövs för att kunna skriva och skicka uppgifter via internet. Vi
använder oss av konferensprogrammet First Class, inkluderat ett videokonferensprogram, som du kan
ladda ner via vår hemsida under Hundskötareutbildningen. Mer information om programmen får du
om du blir antagen. Tillgång till dator med fast bredband, headset, webkamera och skrivare är då
ett måste.

Måste man äga en hund för att få delta i kursen?
Svar: Nej, det behöver du inte.

Får man ta med sig sin hund på internatträffarna?
Svar: Tyvärr kan vi inte ta emot hundar på vårt internat på grund av allergier. Vi är hundvänliga på
skolan, men tyvärr är inte våra lokaler det. I särskilda fall (ex. om man har en ledarhund) ordnar vi
givetvis så att hunden kan följa med.

När får man all litteratur för kursen?
Svar: Den får man vid kursstarten på vår första internatträff på Axevalla Folkhögskola i september.

Vad gäller för praktiken?
Svar: Du behöver själv ordna en praktikplats under minst 80 timmar (4 veckor) parallellt under året
eller ev. efter utbildningens slut.

