
Vi utbildar
FRAMTIDENS  

HOVSLAGARE

BYS – Biologiska  
Yrkeshögskolan i Skara

Naturbruk.nu Västra Götalands- 
regionens naturbruksskolor

Naturbruks-
förvaltningen

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

för dig som vill bli hovslagare

Certifierad yrkeshögskoleutbildning

Vill du arbeta professionellt som hovslagare och 
kunna ansöka till jordbruksverket om en godkänd 
behörighet? Då har vi utbildningen för dig!

97%
får jobb efter 

avslutad utbildning

Bli eftertraktad på arbets- 
marknaden! 97 procent av 
våra studenter har fått jobb 
eller startat eget efter avslutad 
utbildning.

MÖJLIGHETER

LIA
ger trygghet

Teori varvas med praktik 
genom LIA (Lärande i  
arbetslivet), som ger dig 
ökad arbetslivserfarenhet 
och nya kontakter redan 
under studietiden.

VERKLIGHETEN

Yrkeshögskola är en efter-
gymnasial utbildningsform 
som erbjuder efterfrågade 
utbildningar i nära samarbete 
med näringslivet. 

RÄTT I TIDEN

av bransch



KOMPETENS
Designad

FRAMTIDENS
HOVSLAGARE
Utbilda dig på BYS hovslagarskola i Skara, 
med anor från 1700-talet – och först i Sverige 
att bli certifierad av EFFA (European Fede-
ration of Farriers Association). Här utbildar 
du dig i ”hjärtat” för svenskt hovslageri i en 
miljö som präglas av en öppen och välkom-
nande atmosfär. Vi erbjuder en förstklassig 
utbildning baserad på internationellt kon-
kurrenskraftig forskning och utvecklad i nära 
samverkan med näringen.

Under din första termin läser du fördjup-
ningskurser om hästen som biologisk varelse, 
anatomi och fysiologi samt verkning/skoning. 
Du lär dig också mer om att starta och driva 
ditt egna företag, bland annat genom att 
redan på skolan göra en affärsplan för ditt 
framtida hovslageri. Du får goda råd från 
yrkeskunniga lärare och branschföreträdare 
längs vägen!

Under 50 veckor är du ute på praktik – LIA 
(Lärande i arbetslivet) där du skapar dig en 
trygghet i utövandet av hantverket.

på bys.nu
Läs mer om alla våra utbildningar

KURSER
• Smittskydd och lagstiftning 

• Examensarbete 

• LIA  

• Arbetsmiljö och ergonomi 

• Fördjupad hästkunskap 

• Företagande och affärsplan 

• Föl och unghästar 

• Hovvård fördjupning 

• Hovsjukdomar och hovreparationer 

• Korrigering och balansering 

• Hovvård 1 

• Hovvård 2 

• Fysiologisk skoning 


