Certifierad Terapi- och
SkolhundsTeam

Vill du bli Terapi- eller Skolhundsförare?
Då har vi lärarna, utbildningen, kunskapen och erfarenhet som hjälper dig att nå
ditt mål! Alla våra lärare arbetar aktivt inom skola eller omsorg med sina hundar!

Innehåll
➢ Vardagslydnad och cirkuskonster
➢ Terapi- & Skolhundsmoment; positionering, hantering, apportering
➢ Inlärning
➢ Läsa hund, stress- och aktivering
➢ Besök och utrustning
➢ Hygien och allergier
➢ Mycket lärarledd praktik där du får personlig coachning av lärarna men
du måste även träna din hund hemma mellan modulerna
➢ Praktik på äldreboende och/eller skola
Distansutbildning
Utbildningen är en distansutbildning med ca en träff per månad på skolan.
Hemarbetet består bland annat av att träna hund och läsa böcker. Vissa
föreläsningar kommer du att kunna se online.
För att hunden ska kunna gå denna utbildning så krävs en inprovning så att vi är
helt säkra på att hunden vill och kan arbeta som social tjänstehund.

Arbetet tillsammans med din hund
besöken - vad ska jag tänka på före, under och efter besöken?
Terapi- och Skolhunds beteenden
Mysa, positionering, hantering och apportering.
Hur arbetar jag tillsammans med min hund som ett terapeutiskt eller
pedagogiskt verktyg? Inom vilka områden kan vi arbeta tillsammans?
Vardagslydnad och cirkuskonster
Vi kommer att jobba mycket med din hunds vardagslydnad kontakt, följsamhet, koppel, inkallning, hantering, passivitet etc.
Och du och din hund får göra övningar tillsammans med personlig
coachning från oss lärare - något som alla eleverna uppskattar.
Aktivering, stress och hundens behov
Vad är stress och hur kan du motverka det hos din hund ute på
äldreboendena? Vad behöver din hund för att må och vilja göra besök?
Hur ska jag aktivera min hund på bästa sätt?
Journal- och måldokumentation, hygien, allergier, sekretess
Vi går igenom vad du behöver tänka på och vilka lagar som gäller.
Läsa Hund
För att kunna se ifall våra hundar är stressade så behöver vi kunna läsa
dom.
Praktik
För att bli certifierad Terapi- och Skolhund så gör du och din hund praktik
tillsammans inom vård, skola och omsorg.

Efter godkänd utbildning kan du ansöka om medlemskap hos
Skandinaviska Vård- & Terapihundsföreningen och
Sveriges Hundföretagare.
CD Hundens Hus AB

CD Hundens Hus Göteborg AB

Svärdlångsvägen 11c
120 60 Årsta
Tel: 073-543 17 22
Mail:utbildning@hundenshus.se

JA Wettergrens gata 6
421 30 Västra Frölunda
Tel: 031-14 70 46,
Mail: goteborg@hundenshus.se

