
Hunddagisutbildning

För dig som vill öppna eller arbeta på hunddagis/
hundpensionat!
 
Innehåll 
➢ Etologi 
➢ Raskunskap 
➢ Hundens språk & beteende 
➢ Stress och aktivering 
➢ Sjukvård och smittspridning 
➢ Lagar & regler 
➢ Kund- & hundhantering 

Distansutbildning 
Utbildningen är en distansutbildning med ca en träff per månad på skolan. 
Vissa föreläsningar kommer du att kunna se online. 
 

Efter genomförd utbildning kan du starta hunddagis och/eller hundpensionat då. 
utbildningen uppfyller de krav som Jordbruksverket föreskriver.  
Du kan efter avslutad utbildning  komplettera till att bli hundinstruktör/
hundpsykolog eller hundbeteendevetare. 
 
 



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

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

 
Läsa Hund 
För att kunna träna hund behöver vi kunna läsa dom, därför går vi igenom 
hundens språk, beteende och känslor och hur vi ska tolka det. 
 
Raskunskap  
du får veta varför hundar fungerar som dom gör och vad du ska tänka på 
när du tränar olika hundraser. Det är stor skillnad på att träna en tax, saluki, 
jack russel, labrador eller rottweiler…  

Stress och aktivering 
du får kunskap i vad so stressar hundar och hur du ska undvika det, och 
vad du ska göra istället. 

Sjukvård och smittspridning  
Du får kunskap om vad du behöver tänka på för att undvika sjukdom och 
smittspridning. 
 
Lagar och regler 
Vad gäller för att du ska kunna bedriva ditt hunddagis enligt 
Jordbruksverkets regler. 

Kund- & hundhantering 
Den viktiga kund - och hundhanteringen - hur får du ditt företag att 
blomstra? 
 
Egen hund  
Du får gärna ta med dig egen hund under förutsättning att den mår bra av 
att vistas på skolan och inte stör undervisningen. 

Skolan är ansluten till SHF - branschorganisationen för oss yrkesverksamma 
-vilket innebär att när du är certifierad så kan du ansöka om medlemskap. 
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