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Evidensia och Realgymnasiet tecknar
avtal med fokus på kvalitet i undervisning
Evidensia, Europas kvalitetsledande kedja för djursjukvård, har tecknat ett
långsiktigt avtal med Realgymnasiet. Partnerskapet innefattar ett gemensamt
ansvar för kursinnehållet i Realgymnasiets djurvårdsutbildning.
”Det är fantastisk att kunna erbjuda våra elever möjligheten att lära sig det
branschen efterfrågar direkt av djurvårdare och veterinärer på djurkliniker och
-sjukhus. Vi ser fram emot detta goda samarbete, att få arbeta med Evidensia är
ytterligare en kvalitetsstämpel för oss”, säger Anna Andbjer Persson som är

programspecialist på utbildningen Djurvård på Realgymnasiet.
Målsättningarna för utbildningen kommer att utvecklas gemensamt.
Dessutom kommer eleverna att tränas praktiskt i olika moment som
standardiseras på alla 14 Realgymnasier i landet för att säkerställa högsta
kvaliteten i undervisningen. Evidensia upplåter praktik- och lärlingsplatser på
sina kliniker i Sverige, så att utbildningen genomförs i så nära kontakt med
branschen som möjligt. Detta ger elever på Realgymnasiets djurvårds- och
hundutbildning möjligheter att lyckas, både i sin utbildning men också i
framtiden då det ökar chanserna till arbete.
”Djurvårdare är en mycket viktig personalgrupp i vår verksamhet och vi ser fram
emot samarbetet mellan Evidensia och Realgymnasiet. Det ger oss möjlighet att
direktpåverka innehållet i utbildningen och på så vis göra eleverna mer
anställningsbara och attraktiva för oss som arbetsgivare”, säger Mia Rådberg,
Sverigechef Evidensia Djursjukvård.

För mer information kontakta:
Evidensia
Pia Madsen, HR-chef.
Mobil: 073-070 33 87
E-post: pia.madsen@evidensia.se
Lärande i Sverige
Anna Andbjer Persson, Programspecialist Djurvård, Djurpark och Hund.
Mobil: 0766-27 40 65
E-post: anna.andbjerpersson@larande.se
Om Lärande i Sverige AB

Lärande i Sverige AB är en av Sveriges största aktörer inom
friskolemarknaden. Här arbetar våra medarbetare på Realgymnasiet och
grundskolan Erlaskolan med att varje dag skapa mer och bättre skola för alla
våra elever. Vi startade det första Realgymnasiet 2003 och finns idag på 14
orter. Erlaskolan startades 2011 och har fyra skolor på tre orter i landet.

Om Evidensia Djursjukvård:
Evidensia Djursjukvård är Europas största och kvalitetsledande kedja för
djursjukvård. Varje år behandlar vi över 1,3 miljoner djur - hundar, katter,
smådjur, exotiska djur och hästar. Evidensia består av närmare 160
djursjukhus och kliniker i sju länder och har över 2 200 medarbetare. Vi vill se
fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. Bara
så kan man skapa morgondagens djursjukvård. www.evidensia.se
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