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Junior

Yrke   Førerhund 
Aktuelt: Denne uken er det Førerhundens dag. Da pleier 
organisasjonen Norges Blindeforbund å minne oss om at 
førerhunden ikke må forstyrres når den er på jobb. 

Hvordan ble du førerhund?
Det var bestemt da jeg ble 
født på førerhund skolen i 

Oslo. Etter at jeg var hvalp, gikk 
jeg på førerhund skolen i ett år. 

Hva lærte du der?
Å konsentrere meg om å høre på 
førerhundtreneren og ikke bry 
meg om støy. Hvis vi kommer til 
en fortauskant eller noe veiar-
beid, stopper jeg. Da venter jeg 
på å få beskjed om hva jeg skal 
gjøre. Jeg kan også fi nne dører, 
trapper og heiser. 

Når ble du førerhunden til Eirin?
Det var for to år siden. Hun 
hadde prøvd to andre hunder, 
men så ble det meg. Jeg tror hun 
likte meg best. Hun sier at jeg er 

fl ink og forstår mye. Første 
gangen vi var alene sammen, 
virket hun litt usikker på hva hun 
skulle gjøre. Hun klappet meg og 
ga meg ros. Da ble jeg gira.   

Hvordan er en vanlig dag? 
Før jobb tar Eirin meg med ut, 
så jeg kan snuse, tisse og bæsje. 
Det er dumt å være tissetrengt 
når jeg jobber. Når Eirin tar på 
meg selen ute i gangen, begyn-
ner arbeidsdagen. Da roper hun 
«foran», og jeg begynner å gå. 
Når jeg kommer til en fortaus-
kant, stopper jeg. Eirin roper 
«over», og så går vi over. 

Kan du ta deg pauser på jobb?
Det bestemmer Eirin. Men når vi 
er kommet frem til jobben til 

Eirin, kan jeg slappe av. Mens 
hun jobber, ligger jeg og hviler 
på kontoret. Jeg trenger å slappe 
av, for jeg blir sliten av å jobbe. 
Men jeg blir med Eirin når hun 
skal spise lunsj i kantinen. Da får 
jeg også mat.

Blir du forstyrret når du jobber?
Jo. Jeg kan bli litt redd hvis jeg 
møter store hunder. En gang ble 
jeg angrepet av en schæfer. Det 
gikk bra, men etter det bjeffer 
jeg litt hvis jeg møter en stor 
hund. Av og til kommer folk bort 
til meg for å hilse. Det er hygge-
lig, men det er viktig at de spør 
Eirin før de klapper meg. Jeg må 
jobbe og har ikke tid til å hilse. 
Barn er fl inkere til å spørre enn 
voksne.

Er det noe annet som forstyrrer?
Det kan av og til være vanskelig 
når vi går forbi mat. Da får jeg så 
lyst til å ta en bit. Jeg tror Eirin 
merker det, for hun sier «nei» og 
ber meg om å gjøre noe annet, 
som for eksempel å sette meg. 
Men en gang rakk jeg det. Vi var 
i en butikk, og jeg fant et brød 
jeg fi kk lyst på. Jeg fi kk tak i en 
bit før Eirin oppdaget det. 

Hvor lenge kan du jobbe?
Om ca. fem år er jeg blitt så 
gammel at jeg må pensjonere 
meg. Da blir jeg plassert bort. 
Det blir trist å fl ytte fra Eirin. 
Heldigvis skal jeg bo hos noen 
som kjenner meg og er glad i 
hunder. Da håper jeg hun 
kommer for å besøke meg.

Labradoren Atlas (6) hjelper sin blinde eier med å fi nne frem i trafi kken. Han liker jobben sin, men synes 
det er litt irriterende at han ikke får lov til å ta maten han fi nner.
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Atlas

Alder: 6 år
Bor: Oslo
Yrke: Førerhund
Utdanning: Førerhundskolen

Eier 
Eirin Frøyland 

har svart på spørsmålene 
for hunden Atlas (som ikke 

kan menneskespråk).

Hæ?
Hva betyr det?

Førerhund: En hund som har 
lært å hjelpe blinde og folk 
som ser veldig dårlig, når de 
skal bevege seg ute på gaten 
og i trafi kken. 

Førerhundtrener: En person 
som lærer hunder å bli fører-
hunder.

Det er viktig at folk som vil hilse, spør 
eieren Eirin først. 

På fritiden liker Atlas å lære triks. Han 
kan spille piano, danse og stå fi nt ved 
siden av Eirin. Tilsammen kan han 
nesten 40 triks.


