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Att det i dag krävs en utbildning för att få bedriva ett hunddagis
eller hundpensionat är ingen garanti för kvalitet.
Det finns ingen statlig översyn eller kvalitetssäkring kring de olika
utbildningar som erbjuds. Länsstyrelsen har som uppgift att godkänna
(eller underkänna) varje enskild ansökan om att få starta och bedriva
ett hunddagis. Och jordbruksverket har endast utfärdat rekommendationer om vad en utbildning ska innehålla. Utbildningarna kan därför
skilja sig åt – även om de ser ut att vara lika.
Detta betyder bland annat att den som ska
välja en utbildning för att sedan starta hunddagis eller hundpensionat hamnar i en lite
besvärlig situation som kan kännas osäker.
Först ska han eller hon välja en utbildning
och sedan, när utbildningen väl är genomförd, kan han eller hon ansöka om tillstånd.
Då kan det visa sig att utbildningen inte anses
tillräcklig och att en komplettering måste till.
Det här kan bli både tidskrävande och kostsamt.
Av det skälet kan det vara en god idé att
kontakta länsstyrelsen innan man väljer en
viss utbildning.

Hur vet man att utbildningen
blir godkänd?
Länsstyrelsen ger vanligtvis inga rekommendationer om olika utbildningar, vilket kanske
skulle vara önskvärt. Då skulle den som väljer utbildningen veta att utbildningen följer
de kriterier som krävs för att sedan få starta
och bedriva ett hunddagis eller hundpensionat. Istället får man alltså gå den andra vägen
och söka reda på den eller de utbildningar
som man tror kan komma att godkännas. Efter det gör man klokt i att ha en diskussion
med ombudet på länsstyrelsen innan man
väljer var man vill utbilda sig.

Välj med omsorg
En av svårigheterna
när man ska välja en privat utbildning är att det
alltså inte finns några som
helst garantier vare sig för
kvalitet, innehåll etcetera.
Det enda man har är
egentligen utbildningsföretagets ord och marknadsföring. Det gäller alltså att kritiskt
granska och skaffa så mycket information som möjligt.

God marknadsföring är ingen garanti
För den som ska sälja en vara gäller att göra
så god reklam som möjligt, för sig själv och
för sin vara. Att sälja en utbildning är inget
undantag. Alltså försöker var och en göra så
bra reklam som möjligt för sin utbildning. Även om metoderna och argumenten mellan de olika alternativen
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kan skilja sig åt gäller det att inte vara alltför
godtrogen eller naiv. Några vanliga ”säljargument” som det kan löna sig att granska
lite närmare är: kunskap, erfarenhet och utbildning.

Kunskap
De allra flesta har någon form av kunskap.
Det blir upp till dig att avgöra vilken kunskap som du tycker är viktig och är villig att
betala för. Och ju mer kunskap du själv har
(eller skaVar dig) inom ett visst område desto
lättare blir det för dig att granska andras kunskap inom det området. Då blir det också
enklare att avgöra om det är just den kunskapen som du efterlyser och vill betala för.

Erfarenhet
De flesta har också erfarenhet, mer eller mindre. Men även här blir ju frågan om vilken
sorts och hur lång erfarenhet som är intressant. Jag har exempelvis hört människor som
bedriver hunddagis/pensionat anföra som
merit att deras föräldrar varit goda jägare och
fött upp jakthundar. Och en 30-åring kan
exempelvis knappast ha 25 års erfarenhet av
hundträning, hundägarutbildning etcetera.
Så när det gäller erfarenhet gäller nog också
att försöka räkna ut om den du tänker anlita
har just den erfarenhet som du anser betydelsefull och relevant i sammanhanget.

Utbildning
Stora flertalet har också någon form av utbildning. Frågan är vilken utbildning och
om den är kontrollerbar. Att den du anlitar
och vill betala för att exempelvis utbilda dig
ska ha någon form av utbildning är nog självklart för de flesta. Men hur ska man veta att
den som säger sig ha en utbildning verkligen
har det? Och hur ska man veta innehåll och
framför allt hur ska man veta vilken kvalitet
utbildningen har? Det vet man egentligen
inte, såvida utbildningen inte är ”statligt
godkänd” eller att utövaren innehar någon
form av legitimation som till exempel veterinär, läkare, psykolog, sjuksköterska.

”Granskningsansvaret” är ditt
När det gäller privata utbildningar finns alltså ingen ”kontrollant” eller kvalitetssäkring.
Du måste själv vara den som granskar. Så
med andra ord: När du söker din utbildning
försök samtidigt skaVa dig egna kunskaper i
så stor utsträckning som möjligt. De kunskaperna kan vara vad som behövs för att du ska
kunna göra ett klokt val som passar dig och
dina syften.
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