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Häst för Dig drivs av
Karin Wideström på den
egna verksamheten
Fagerhults Häst. Karin
är socionom,
habiliteringsassistent
och utbildad i
hästassisterade insatser i
pedagogik och socialt
arbete. Karin har under
många år arbetat inom
socialt
förändringsarbete, under
ett par år som
familjebehandlare i
Marks kommuns socialtjänst. Karin ingick under sin
tjänst i Marks kommun i samverkansprojekt med
Prestationsprinsen som syftar att utveckla arbetet
kring problematisk skolfrånvaro. Karin har alltid tyckt
mycket om att arbeta med barn, unga och deras
familjer. Hon drivs av en stark övertygelse om allas rätt
att uttrycka sig, sin person och att få utvecklas utifrån
sina egna behov och förutsättningar.



Häst för Dig erbjuder upplevelsebaserat lärande i
samspel med djur för elever som har behov av ett
förändrat upplägg för sin skolsituation. Här på gården
finns möjligheter att finna ny motivation till lärande,
att erfara sina färdigheter på ett nytt sätt och att – i
samspel med djuren på gården - utveckla nya
kompetenser.
När ett barn deltar i Häst för Dig som en del av sin
skolgång är det uppdragsgivaren – skolan - som har
det pedagogiska ansvaret och som beslutar om
tjänstens form, innehåll och omfattning. Skolan
bestämmer om skolans pedagog skall finnas med
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under dagen i
verksamheten på gården
eller om dagen handleds
av Karin i nära
samarbete med skolans
pedagoger. I de fall en
förälder eller annan är
uppdragsgivare planeras
form och innehåll
tillsammans med denne.

Upplevelsebaserat lärande 
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Häst för Dig är en mycket liten verksamhet som främst
tillhandahåller individuella tjänster och sällan riktar sig
till större grupper. I de fall det beslutas att tjänsten
skall erbjudas en mindre grupp elever är det skolan
som känner eleverna och föreslår sammansättningen
av gruppen.

Riktlinjerna för dagarna på gården styrs av skolan,
rektor, aktuella pedagoger, läroplan och eventuell
åtgärdsplan. Det mer specifika innehållet utformas
sedan i samråd med Häst för Dig. Det som naturligtvis
är allra viktigast är förstås barnets egna behov,
intressen och önskningar!
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Runt barn med en svår skoltillvaro finns föräldrar och
anhöriga som försöker, strider och kämpar. För en del
barn som levt med en problematisk skoltillvaro under
en längre tid kan det kännas väldigt svårt att åka
hemifrån eller att gå utanför sitt rum eller sin säng.
För vissa barn kan det vara lättare att påbörja en ny
kontakt genom telefonen eller datorn. Därför erbjuder
Häst för Dig motivationsarbete via dator eller telefon
genom sms, zoom, snapchat eller liknande. 

Motivationsarbete 

Vi vet att du som anhörig kämpar!

Hur kontakten
ser ut och vad
den innehåller
bestäms i hög
grad av barnets
behov och
uppdragets mål
och ramar. 
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I de fall det känns som ett alltför stort steg för barnet
att själv först komma till Fagerhults Häst finns
möjlighet till hembesök. Då kan Karin komma och
hälsa på tillsammans med ett av de mindre djuren. Att
först få etablera en kontakt med ett djur kan betyda
mycket och vara en stor hjälp att våga ta nya kliv.

Naturligtvis går det också fint att ta med egen hund till
verksamheten!



Här på gården finns fyra hästar, får, höns, ankor, tre
katter, en kanin och en hund. I den praktiska
omsorgen om djuren finns en mängd olika
arbetsuppgifter och alltså oändliga möjligheter att
naturligt infoga aktuella skolämnen. Endast fantasin
sätter gränserna! Emellertid är det ofta så, när ett barn
under en längre tid upplevt bekymmer i sin skolgång,
att det först och främst är allra viktigast att finna
motivation, trygghet och möjligheter att utveckla den
egna självkänslan igen. I detta arbete kan djuren på
gården vara väldigt fina arbetskamrater. För en del
barn öppnar samvaron med djuren möjligheten att
pröva att acceptera sig själv något mer, att våga testa
nya sätt att vara och att finna mod att uttrycka sig själv
och sin person lite tydligare.

Innehåll och upplägg kan alltså se väldigt olika ut och
måste anpassas efter varje enskild elev!
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Dagen på gården



Vill du veta mer?
Kontakta oss

www.fagerhultshast.com
fagerhultshast@gmail.com

0722-13 00 63

Du är varmt välkommen att kontakta oss!


