
 10. klasse 
 med speciale 
 i heste og ridning
 er det noget for dig?



Et nyt og spændEndE skolEtilbud
Til dig der elsker ridning og heste, har Søborg 
Privatskole nu et fantastisk uddannelsestilbud 
til dig.

Søborg Privatskole og Søborggård Hestecenter 
har indgået et samarbejde, så vi fra skoleåret 
2011/12 kan tilbyde 12 pladser på ridelinien. 

Der vil være almindelig undervisning ugens 
første 4 dage. Undervisningen vil variere 
mellem projekter, emnearbejder, gruppearbejde, 
individuelle opgaver og almindelig 
klasseundervisning. Alle fredage er afsat til 
liniefag, hvor du kan dygtiggøre dig som rytter 
og udvikle dit kendskab til heste.

uddannElsE, oplEvElsEr og samarbEjdE
Rideundervisningen foregår under ledelse af højt 
kvalificerede trænere, og på skolen bliver du 
udfordret af lærere, der kender til din interesse 
for ridning og heste og som interesserer sig for 
det. Ridelinien fokuserer både på at forbedre 
den enkelte rytters niveau, men også på viden 
om hestens biologi, anatomi og pleje.

Ud over selve skolegangen og dagene med 
rideliniefag, er der også fokus på at udvikle 
sociale relationer og skabe netværk mellem  
dig og skolens øvrige 10. klasses elever.

Skolen vil i årets løb også tilbyde:
• Mindre udflugter
• Kulturelle arrangementer
• Inspirerende studietur
• Specielle liniefags arrangementer
• Uddannelsesvejledning
• Brobygning med andre uddannelsessteder

Vi har fokus på det hele menneske, og som  
elev på ridelinien bliver du, udover den praktiske 
rideundervisning, tilbudt teori inden for en 
række emner, der har med hverdagen som 
rytter og ”hestemenneske” at gøre:

 Planlægning: 
Du får vejledning i planlægning og prioritering, 
så du bedre kan få hverdagen som rytter til at 
hænge sammen.

 Kostens betydning for præstationen: 
Du vil blive undervist i, hvordan du bedst muligt 
sammensætter din kost i forhold til dine behov 
og præstationer.

 Fri for skader: 
På ridelinien får du råd og vejledning om, 
hvordan skader behandles og forebygges  
i den daglige træning både for dig og hesten. 

ElEvEns forudsætning
Eleven får på ridelinien undervisning, der svarer 
til elevens niveau som rytter. Det betyder, at man 
både kan gå på linien, hvis man er en rutineret 
rytter, men også hvis man først lige er startet 
med at ride. Den eneste forudsætning for at 
begynde på ridelinien er, at eleven er engageret 
og har en ambition om og lyst til at udvikle sin 
ridning og kendskab til heste gennem intensiv 
træning og koncentreret arbejde.

facilitEtEr
På Søborggård Hestecenter er der indrettet en 
stor og lys frokost- og undervisningsstue. Der er 
et ridehus 24x72 m. To udendørs dressurbaner, 
udendørs springbane og 160 terrænspring. 
Centeret ligger på Søborg Sø, så der bliver også 
rig mulighed for nogle dejlige ture i naturen.
 
Søborggård Rideklub, der har til huse på 
Søborggård Hestecenter, arrangerer fra februar 
til november en lang række forskellige stævner i 
spring, dressur, military og ponygames. Stævner 
afholdes både for pony og hest og lige fra begyn-
derniveau til internationale klasser. Her vil det 
selvfølgelig være muligt for rideliniens elever at 
starte. (Ønsker man at starte stævner, skal man 
være medlem af en rideklub. Det koster 350 kr. 
årligt at være medlem af Søborggård Rideklub)

Lars Willer, skoleleder:
Skoleleder, Søborg Privatskole 
10. klasse på vores skole er et tilbud om 
et anderledes skoleår, hvor der er plads til 
samarbejde, oplevelse, indlevelse og udvikling. 
Et år hvor du ydermere kan fordybe dig og 
dygtiggøre dig i din interesse for ridning og 
heste. Ridelinien på Søborg Privatskole er blevet 
til i samarbejde med Søborggård Hestecenter, 
som ligger 500 meter fra skolen. Vi ønsker, at 
du skal have det godt med at gå i skole og tage 
medansvar for at tingene lykkes. Se skolens 
hjemmeside: www.spskole.dk

Sally Schlichting:
Leder af ridelinien, indehaver af Søborggård 
Hestecenter og Cand. oecon agro fra 
Landbo Højskolen. Sally Schlichting er 
certificeret spring, dressur- og militarytræner. 
Derudover har hun den voksenpædagogiske 
grunduddannelse samt fulgt flere coaching-
kurser, er uddannet instruktør i handicapridning 
og er selv en meget erfaren rytter. Ambitionen 
med ridelinien er at give eleverne i de ældste 
klasser på Søborg Privatskole mulighed for at 
dygtiggøre sig fagligt samtidig med, at de opnår 
kendskab til alle de forskellige muligheder 
ridning og omgang med heste kan føre til. 



mErE information 
Du kan få mere information om Søborg 
Privatskole på spskole.dk og Søborggård 
Hestecenter på soeborggaard.com.

Du kan også ringe til Sally Schlichting,  
hvis du har spørgsmål ang. ridelinien eller 
til Lars Willer, hvis du har spørgsmål ang.  
den øvrige skolegang.

skolEpEngE
Skolepengebetaling opkræves i 11 måneder  
og udgør i 2011 følgende beløb:

1590 kr. pr. måned  
- Heraf går de 450 kr. til ridelinien.

søborg privatskolE - En fri grundskolE
Bygaden 12, Søborg

3250 Gilleleje
Telefon: 48391355

spskole.dk

søborggård HEstEcEntEr
Søborggårdsvej 60

3250 Gilleleje
Telefon: 51250595
soeborggaard.com


