
Hundakademins 

Hunddagis
utbildning

För att arbeta på eller driva hunddagis krävs goda kun-
skaper om hundars beteende och behov. Man måste ha 

kännedom om olika raser, vara väl insatt i djurskyddslag-
stiftning, kunna enklare hundsjukvård samt veta hur man 

undviker smittspridning. Självklart ska man även förstå 
vilken betydelse hunden har för hundägaren samt veta 

hur man bemöter kunder på ett bra sätt. 

Allt detta och mycket, mycket mer lär du dig på  
Hundakademins hunddagisutbildning.

Hundakademin AB · Annebergsvägen 19 · 437 93 Lindome 
Lindome 031-68 55 54 · Askim 031-68 55 46  

info@hundakademin.com · hundakademin.com

Redo för att starta ett  
Hundakademinhunddagis
Efter genomgången utbildning skriver vi ett kontrakt vil-
ket i korthet innehåller följande delar:

• Du har rätt att använda Hundakademins namn på ditt 
dagis. 

• Alla Hundakademindagis ska drivas på samma sätt, 
vilket bland annat innebär att hundarna vistas fritt i 
flock med möjlighet till utomhusvistelse. Ditt dagis 
har alltså inga burar eller bås och du har en rastgård i 
anslutning till lokalen. 

• Lokalen ska godkännas av Länsstyrelsen och av Hund-
akademin. 

• Du använder dig av Hundakademins kontrakt, dagis-
brev och administrativa rutiner.

• Vi rekommenderar ditt dagis för alla våra kursdelta-
gare, våra dagishundar som flyttar och dem vi inte har 
plats för. Din verksamhet omnämns på vår hemsida.

• Alla dina dagishundar måste gå en kurs hos Hundaka-
demin innan de börjar på ditt dagis. Förlägger du ditt 
dagis på annan ort kommer någon av våra kursledare 
och håller utbildningen i dina lokaler.

• Vill dina hundägare gå flera kurser har de 10 procents 
rabatt på Hundakademins kurser.

• Vid olika frågor eller funderingar får du inom kort sup-
port av oss. Vi gör också regelbundna besök hos dig för 
att se att verksamheten fungerar. 

För detta betalar du en månadsavgift per dagishund och 
månad till Hundakademin. G
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Hundakademin har en lång och gedigen erfarenhet av att 
driva hunddagis. I början av 1990-talet startade Hundakade-
mins grundare Sveriges första hunddagis. Verksamheten var 
till en början inriktad på att rehabilitera så kallade problem-
hundar. Efter hand växte den till att i första hand ge redan 
väl fungerande familjehundar en meningsfull och harmonisk 
dag när husse eller matte var på jobbet. Idag är Hundakade-
mins hunddagis ett välkänt begrepp och bland annat kända 
för att alla dagishundarna går fria i flock. 

UTBILDNING I TVÅ STEG
Hundakademins hunddagisutbildning består av två steg. En 
förutsättning för att påbörja steg 2 är att man har genom-
gått och är godkänd i steg 1. Efter genomgången utbildning 
av steg 1 och steg 2 erbjuder vi möjligheten att på franchise-
basis starta hunddagis i samarbete med Hundakademin. 

Steg 1: Grundläggande hunddagisutbildning
Steg 1 är en grundläggande utbildning som består av 80 tim-
mar fördelad på teori och praktik samt individuella genom-
gångar. Det ger dig en gedigen hundkunskap och en inblick i 
hur man kommunicerar med och tränar hund på ”Hundaka-
demins sätt”. Steg 1 passar också dig som vill fördjupa dina 
hundkunskaper och bli en mer kunnig och säker hundägare. 

Kostnad för steg 1: 10 500kr (inkl moms)

Kursbeskrivning steg 1
Hundakademins grundläggande hunddagisutbildning om-
fattar 80 timmar. Dessa timmar är jämt fördelade på teori 
och praktik inklusive individuella genomgångar. 

Observatör Ca 30 av utbildningens 80 timmar bygger på att 
du deltar som observatör på tre av Hundakademins kurser. 
Hundakademins kunder är i första hand familjehundar och 
genom att gå med som observatör på olika kurser får du 
ett ypperligt tillfälle att studera ”typiska” hunddagiskunder 
(både människa och hund). Du får också tillfälle att bedöma 
”bra” eller ”mindre passande” dagishundar. I detta delmo-
ment ingår även individuella samtal/utvärderingar efter 
varje kurs. Dessa kurser är:

• Specialträning för valpar (12 timmar)

• Specialträning för ”tonåringar” och vuxna hundar  
(12 timmar)

• Aktiveringskurs (5 timmar) 

Exempel på innehåll: Stress, etologi, valpens utveckling och 
speciella behov, den vuxna hundens behov, förebyggande 
hälsovård, mental stimulans, berikning, hormonlära, var-
dagsträning, valp träning, hur man hanterar ”lättare” hund-
problem samt hur man bemöter problemhundsägare. 

Att driva hunddagis (11 timmar) Dessa timmar kan förläggas 
i samband med den praktiska dagisutbildningen, alternativt 
som enskilda intensiva kursdagar. 

Exempel på innehåll: Hur väljer jag dagishundar, hur går en 
inskolning till, bra respektive dåliga dagisrutiner, in- och ut-
lämningstider, hur ska ett kontrakt vara utformat, hur väljer 
jag lokal, ekonomi (vad bör jag tänka på), vad ska jag tänka på 
när jag väljer samarbetspartners. Tid för egna frågor.  

Kurslitteratur: Från valp till unghund, Nina Roegner. Aktive-

ring – Smart lek med din hund, Nina Roegner. Lär känna hun-
den, Bitte Cederlund. Hundsjukdomar från A till Ö, Josefine 
Öberg samt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd 
om hållande av hund.

Hunddagispraktik (40 timmar) Under utbildningen kommer 
du att delta i det dagliga arbetet med dagishundarna. Du har 
tillgång till handledare som undervisar och vägleder. Mål et 
är att du ska veta hur hundar fungerar i flock, hur man ”läser 
av” individen respektive hela gruppen, hur man sysselsätter 
hundar i flock, hormoners inverkan på hundens beteende 
samt vikten av personalens påverkan. Vidare får du lära dig 
hur man rastar flera hundar samtidigt, hur man förebygger 
olyckor i form av bortsprungna hundar och slagsmål samt 
hur man förhindrar smittspridning och skador.  

Steg 2: Fördjupad hunddagisutbildning
Steg 2 är för dig som gått Hundakademins dagisutbildning 
steg 1, blivit godkänd och är intresserad av att driva hund-
dagis i Hundakademins namn. Målet med steg 2 är att du ska 
känna dig trygg i att självständigt starta och driva hundda-
gis på ”Hundakademins vis”, det vill säga med hundar i flock, 
utan burar och bås. Steg 2 består av cirka 240 timmars prak-
tik på ett av våra hunddagis. Samtliga timmar är lärarledda 
med individuella genomgångar. Utbildningen kan ske inten-
sivt eller vid önskemål spridas ut på en längre period. 

Kostnad för steg 2: 21 000 kr (inkl moms). 

Kursbeskrivning steg 2
Detta andra steg innefattar tre månader (minimum 240 
timmar) handledarledd praktik på ett av våra dagis. Du får 
massor av värdefull praktisk erfarenhet och fördjupad kun-
skap. Vi går bland annat igenom hur man bygger långsiktiga, 
sunda relationen till olika typer av hundar och hundägare. 
Du får också möjlighet prova olika delmoment som ingår i 
ett dagisarbete såsom till exempel stressanalys av flocken, 
inskolning av nya dagishundar, dagismöten med nya kunder 
samt en större inblick i det administrativa arbetet. 

Slutmålet är att du självständigt (under övervakning) i fem 
dagar (minimum 5 timmar per dag) ska arbeta med dagis-
hundarna på ett av våra hunddagis. Vi gör tillsammans med 
dig en utvärdering av ditt arbete och du får en konstruktiv 
och utvecklande feedback på ditt arbete. 

För att de nya kunskaperna ska hinna sjunka in och mogna ser 
vi helst att utbildningen sker under en tremånadersperiod. 


