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Besøkshund

Terapihund

Hunden som går på
besøk for å glede,
motivere og støtte

Profesjonell
ekvipasje som arbeider målrettet,
dokumenterer og
evaluerer

Dyreassistert
pedagogikk
Arbeid med barn hvor
hunden benyttes som
pedagogisk verktøy i
skole, helse og omsorg

Kurs/
hundetrening
Vi arrangerer workshops, helgekurs,
forelesninger mm.

Foto: Johanne Bjørseth

Norske
Terapihundskolen
Skandinavias største utdanningsarrangør for
sosiale tjenestehunder
Besøkshund Terapihund Barnehund
Fadderhund Lesehund
Tegnhund
Workshop Helgekurs
Forelesninger
Foto: Johanne Bjørseth

Sammen med Svenska Terapihundskolan er vi Skandinavias
største utdanningsarrangør for sosiale tjenestehunder. Vår
visjon preges av at våre lærere/instruktører selv arbeider i
praksis med deres utdannede hunder, i kombinasjon med
deres brede kompetanse innen skole, helse og omsorg
Vi har erfaring!
Vi finnes i Oslo, Stavanger, Stockholm, Gøteborg, Västerås,
Kalmar/Oland, Malmø, Skellefteå, Åre
Vi holder også kurs i Bergen, Kristiansand og andre steder på
forespørsel
Foto: Johanne Bjørseth
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Besøkshund
Dyrassisterte aktiviteter DAA
Besøkshunden er en egnethetstestet og
sertifisert hund som har i oppgave å være
til støtte, motivere, oppmuntre, stimulere
til aktivitet og være til selskap. Effektene er
gode og forskning viser at besøk av hund
senker blodtrykket, og reduserer smerter og
stress. Dette er bare noen få eksempler på
den gode effekten av dyreassisterte aktiviteter.
Besøkshunden arbeider sammen med sin
hundefører som er til støtte for hunden og
ansvarlig for at både hund og deltaker
ikke utsettes for noen risiko eller fare.

Besøkshundekvipasjens oppgave er å gjøre enkle
besøk som vanligvis ikke er målrettede eller som
behøver å dokumenteres.
Hundeføreren er også alltid ansvarlig for at
besøkshunden er frisk, smertefri og ikke lider av
noen sykdom eller skade.
Besøkshundutdanning med godkjent sertifisering
kvalifiseres til opptak til
terapihundutdanningen.
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Besøkshund

Foto: Sara Karlberg

Besøkshundutdanning
For å oppnå godkjent sertifisering som
besøkshundekvipasje vil deltakerne gjennom
utdanningen få kunnskap om:
-

Forkunnskaper:
Føreren skal ha tre års utdanning fra videregående eller tilsvarende utdannelse. Hunden
bør kunne grunnleggende hverdagslydighet.
Eksempler på øvelser som hunden bør kunne
beherske er: sitt, bli sittende, ligg, bli liggende,
gå fint i bånd, og håndtere møte med andre
hunder. Deltakeren må ha tilgang til pc da deler av utdanningen vil foregå over internett.

Dyrevelferd og helse
Hundens etologi (språk og atferd)
Trening av hund
Menneskers helse, etikk og verdier
Kommunikasjon, hvordan vi møter
og forholder oss til menneskene vi arbeider med
Besøkshundens intervensjoner skreddersydd til
den enkelte
Undervisning i praktisk arbeid

Terapihund
Dyreassistert terapi- DAT
Terapihunden kalles for en sosial tjenestehund. En sosial tjenestehund arbeider for å
øke deltakernes helse, motivasjon og velvære.
Terapihundsekvipasjen arbeider med fysisk,
psykisk, sosial og kognitiv trening innen skole,
helse og omsorg.

Vi utfører egnethetstester og utdanner hunder og
førere til arbeid med barn.

Hunden går først gjennom en egnethetstest
tidligst ved ett års alder. Deretter går man en
besøkshundutdanning. Etter godkjent besøkshundeksamen videreutdanner man seg til
terapihundsekvipasje. Som ekvipasje kan man
velge å gå ett spesialiseringskurs for arbeid
med barn under 13 år.

Ekvipasjens oppgave er å gjøre målrettede besøk
innen skole, helse og omsorg. Ekvipasjen skal
arbeide med målrettede metoder som dokumenteres og evalueres. Terapihundsutdanning med
godkjent eksamen gjør deg kvalifisert til å arbeide
som terapihundsekvipasje.

Terapihundføreren er en sertifisert hundefører
som arbeider med sin hund enten selvstendig
eller i samarbeid med fagpersonell.
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Terapihund

Terapihundsutdanning
Utdanningen er en kombinasjon mellom
samlinger, trening av hund og litteraturstudier
samt undervisning i praktisk arbeid.

For å oppnå godkjent sertifisering som terapihundekvipasje vil deltakerne gjennom utdanningen få
kunnskap om:

Separat egnethetstest i forkant av kurset

-

Forkunnskaper: bestått besøkshundutdanning
og veterinærattest som bekrefter at hunden er
fri for smerte og sykdom.
Tilgang til pc og internett da deler av utdanningen vil foregå over internett.

-

Dyrevelferd og helse
Hundens etologi (språk og atferd)
Trening av hund
Menneskers helse, etikk og verdier
Kommunikasjon, hvordan vi møter og
forholder oss til menneskene vi arbeider med
Terapihundens intervensjoner skreddersydd
til den enkelte
Undervisning i praktisk arbeid
Eksamensarbeid

Praktisk og teoretisk prøve basert på utdanningens teori og praksis skal utføres for godkjent
eksamen

Dyreassistert pedagogikk
Dyreassistert pedagogikk - DAP
Dyreassistert pedagogikk- å benytte dyr
som pedagogisk verktøy
Forskning viser at bruk av dyreassisterte
intervensjoner i blant annet skole, helse og
omsorg gjør at barn har lettere for å utvikle
empati, skape sosiale relasjoner og det øker
viljen og motivasjon til aktivitet.

Forskning viser også at barn knytter seg lettere til en hund enn til en voksen som barnet
ikke kjenner i vanskelige situasjoner som for
eksempel når barnet skal lese høyt.
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Fadderhund/R.E.A.D/Tegn
Utdanningen er en kombinasjon mellom samlinger, trening av hund og litteraturstudier samt
praktisk arbeid. Hovedsakelig teoretisk opplegg,
noe som innebærer mye distansetrening med
egen hund.
Forkunnskaper: Egnethetstest med barn +
besøkshundutdanning og påbegynt terapihundutdanning
Seperat egnethetstest i forkant av kurset
Ekvipasjen skal gjøre 15 timer arbeidsforlagt
praktisk trening med barn både i gruppe og enkeltvis.

Foto: Sara Emretsson Olsson

DAP 1
- Nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser
- Medfødte og ervervede hjerneskader
- Redsel for hund, sikkerhet, allergi
- Arbeid med barn i gruppe og individuelt
- Psykisk helse og psykiske vansker hos barn
og ungdom
- Motivasjonsarbeid
- Løsningsrettet pedagogikk
DAP 2
- Fadderhund
- R.E.A.D.- lesehund
- Tegnspråk (intro)
Praktisk og teoretisk prøve basert på utdanningens teori og praksis skal utføres for godkjent eksamen.

Kurs og foredrag
Vi arrangerer forskjellige typer workshops,
helgekurs, og forelesninger.
Å utdanne seg til sosial tjenestehundekvipasje
er krevende og det er nødvendig med ett godt
nettverk og trening for å holde en god kvalitet.
Disse arrangementene retter seg til alle, uansett hvilken utdanning du har gått, eller om du
bare er interessert i emnet.

Vi arbeider ut ifra ulike tema som:
- Terapihundsapportering
- Posisjonering
- Det personlige varemerket- markedsføring
- Fysisk rehabilitering
- Kroppsagility
- Kunsten å holde gruppeintervensjoner
- Valpeworkshop for nybegynnere
Våre helgekurs innebærer også en del nettverksbygging. Gi oss gjerne tips på hva du
ønsker å lære mer om så lager vi ett opplegg
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Besøk av en sosial
tjenestehundekvipasje
kan gi følgende effekter:
- Øke verbal og sosial interaksjon
i en gruppe
- Øke konsentrasjonevne
- Minske kognitive forstyrrelser
- Utvikle reaksjonsevne
- Øke selvtillit og selvfølelse
- Minske angst og uro
- Lindre depresjon
- Forbedre langtids- og
korttidsminne
- Forbedre/øke ordforråd
- Forbedre oppfattelse av konsept
er som størrelse, form, og farge
- Skape indre og ytre motivasjon
- Øke vilje til å være involvert i
gruppeaktiviteter
- Øke vilje til å interagere med
andre
- Øke vilje til å interagere med
personal
- Forbedre styrke, bevegelse og
balanse
- Forbedre finmotorikk
- Øke kondisjon
- Minske overvekt
- Forbedre rullestolshåndtering
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Møt oss på Facebook!

NORSKE

TERAPIHUNDSKOLEN

www.terapihundskolen.no

