
SAMHÄLLE 

JENSEN Ridgymnasium är ett 
studie- och yrkesförberedande 
Naturbruksprogram som läses 
med utökad poängplan för 
högskolebehörighet motsvarande 
det samhällsvetenskapliga eller det 
naturvetenskapliga programmet.

Under tre år får du utveckla dina 
färdigheter inom korrekt 
grundridning i dressyr och 
hoppning, daglig hantering, 
och skötsel och vård. 

JENSEN Ridgymnasium 
Samhälle ger dig en bred 
högskolebehörighet och 
yrkeskunskaper inom häst- och 
ridsporten. Programmet passar 
dig som funderar på yrken som 
t.ex. diplomerad hästskötare, 
hippolog eller ridande polis, men 
du får också behörighet att studera 
vidare till yrken som t.ex. 
civilekonom, socionom och jurist.

Som tillval kan moderna språk 
och tappskokompetens väljas. 

RIDGYMNASIUM 

www.jensengymnasium.se/wenngarn

JENSEN Ridgymnasium passar dig med ambitioner att ta din ridning och ditt 
hästintresse till nästa nivå. Du får träning för verkligheten genom att ta ansvar, 
jobba i team och lösa problem - med hästens bästa i fokus. De erfarenheter du 
förvärvar under dina tre år hos oss kommer du att ha nytta av långt efter din 
gymnasietid oavsett om du vill läsa vidare på högskolan eller arbeta inom häst- 
eller ridsporten. Vi erbjuder internat samt möjlighet att ta med egen häst.



RIDGYMNASIUM SAMHÄLLE

Djurens biologi 100

Djurhållning 100

Fordon och redskap 100

Hästkunskap 1 100

Hästkunskap 2 100

Ridning och körning 200

Valfritt skolans utbud / Engelska 6 100

Valfritt skolans utbud / Svenska 3 e 100

Gymnasiearbete 100

Historia 1a2 50

Samhällskunskap 1a2 50

INDIVIDUELLT VAL* 
GYMNASIEARBETE 300 p

SUMMA POÄNG         

POÄNG

GEMENSAMMA KURSER 600  p

Ridning 1 100

Ridning 2 100

Hästkunskap 3 100

Svenska 2 100

Matematik 2a 100

Wenngarn

PROGRAMKURSER 400 p

APL-Arbetsplatsförlagt lärande i 15 veckor 

 2500

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

Biologi 1 100

Entreprenörskap 100

Naturbruk 200

SUMMA POÄNG TOTALT             2600

*Moderna språk med fjärrundervisning kan erbjudas.

RIDGYMNASIUM SAMHÄLLE
1200 p

Utökade kurser för högskolebehörighet


