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Fristående utbildning baserad på de riktlinjer som ställts upp av Jordbruksverket när det gäller
utbildning för att bedriva hunddagisverksamhet. Observera att det är länsstyrelsen i det län där
sökanden bor som i varje enskilt fall bedömer om sökanden besitter tillräckliga kunskaper för att
bedriva verksamheten.
Kurs 1 – Anatomi och fysiologi
-Yttre anatomi och vävnader
-Invärtes anatomi
-Skelett och muskler
-Massage rygg
Kurs 2 – Grundläggande
sjukdomslära och smittskydd
-Grundläggande
sjukdomslära,infektionssjukdomar
och vaccinering. Ohyra.
-Smittspridning, smittskydd,
protokoll för egenkontroll,daglig
hygien och sanering,
Företagsekonomi
-Massage bog
Kurs 3 – Akuta tillstånd och
enklare akutvård
-Ögon, öron,tänder anatomi och
problem
-Akuta tillstånd
-Enklare akutåtgärder
-Massage säte och ben
Kurs 4- Etologi
-Etologi; beteende och behov
-Stress/Berikning/Aktivering
-Raskunskap hemarbete
-Problemhund och
problemhundsägare
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Kurs 5- Lagstiftning och
verksamhetsupplägg,Näringslära
-Djurskyddslagen och §16
-Utformining av utrymmen
-Driva dagis; vad ska man tänka
på?
-Näringslära
6- Tentamen teoretiskt/praktiskt
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UPH Education AB
Sammanfattning:
Hunddagisutbildningen möter Jordbruksverkets uppställda krav och omfattar 105h lärarledd
lektionstid exkl massage (18h) och slutprov (14h) Till detta tillkommer självstudier hemma med 15
veckor – ca tre veckor per kurs. UPH tillhandahåller litteratur och kursmaterial samt
instuderingsövningar via lärplattformen it´s learning.
För erhållande av examen hunddagisföreståndare ingår även praktik omfattande 14 arbetsdagar på
hunddagis. Eleven ska själv hitta praktikplatsen och lämna in en verksamhetsberättelse över
praktiken samt ett intyg om närvaro.
Hunddagisutbildningen innehåller även massage i avslappnande och cirkulationshöjande syfte. Detta
ligger utanför Jordbruksverkets krav men kan vara ett bra komplement för att skapa ett band till
hundarna eller för att hjälpa en stressad men i övrigt frisk individ att slappna av. Kursen är inte
tillräcklig för att man ska kunna kalla sig för massageterapeut för hund.
Slutprov arrangeras vid ett 6 seminarium i januari omfattande 2 dagar.
För examen krävs:
-Närvaro på samtliga kurser
-Godkända diagnosprov
-Godkänt teoretiskt slutprov
-Godkänt praktiskt slutprov (massage)
-Inlämnad och godkänd affärsplan
-Inlämnad och godkänd verksamhetsberättelse från praktik
-Inlämnad och godkänd hemuppgift i raskunskap.
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