VILL DU HA JOBB DIREKT EFTER GYMNASIET?
VILL DU PLUGGA I EN NATURLIG MILJÖ?
VÄLJ TRÄDGÅRDSINRIKTNINGEN!
Anna-Lisa i åk 3 berättar om sitt skolval och sin framtid!
Anna-Lisa Jonsson läser sista året på
inriktningen Trädgård vid Öknaskolan.
Hon har alltid varit intresserad av växter
och natur, men tänkte ett tag att hon
skulle plugga någon estetisk linje
eftersom hon gillar att teckna och måla.
”Det var inte förrän jag fick hem Öknas
skolbroschyr i brevlådan som jag
bestämde mig”, berättar Anna-Lisa. ”Jag
vill helst jobba utomhus med gröna
miljöer och hade tittat på en annan skola
som också har Trädgårdsinriktningen.
Ökna verkade vara en bra skola och jag
har absolut inte ångrat mitt val”.
Anna-Lisa kommer från Södertälje och har bott på Öknas internat under sina studieår. Hon tycker att det bästa
med internatet är att man blir som en familj, att man får lära sig att ta ansvar men menar att nackdelen med
boendet är transportmöjligheterna, det är omständigt att ta sig till och från skolan innan man själv har körkort.
Anna-Lisa poängterar dock att man vänjer sig och att det alltid löser sig när man ska någonstans. Personalen
som jobbar på internatet kör eleverna på kvällstid när de t.ex. behöver handla.

Och jobb finns det. Behovet av duktiga utbildade ungdomar är stort inom trädgårdsbranschen. Anna-Lisa har
blivit kontaktad av inte mindre än 7 företag som gärna tar emot henne när hon tar examen i vår. Hos ett av
dem har hon gjort sin APL. Det är företag som äger och driver fastigheter, parker, trädgårdsbutiker men även
kommuner som söker arbetskraft. Möjligheter finns för att starta eget och i utbildningen ingår entreprenörskap
och företagande. Vill man läsa vidare finns det möjlighet att utbilda sig till t.ex. landskapsarkitekt.
”Jag ser ljust på min framtid. Mitt mål är att fortsätta läsa på Alnarp till trädgårdsingenjör. Jag vill förändra
Sveriges trädgårdar! Det är synd att inte fler inser vilka möjligheter det finns om de väljer trädgårdsinriktningen.
Kanske är det själva namnet, en del kanske tror att vi rensar ogräs och klipper buskar hela dagarna”,
säger Anna-Lisa och skrattar.
Inriktningen Trädgård inom naturbruksprogrammet är mer teoretiskt än vad man kan tro. Det krävs en bred
kunskap om växter, hur de fungerar och vad de behöver för att växa. En annan viktig del är att kunna planera
och rita gröna utemiljöer; gångar, stigar, plattsättning, murar och vilket material som ska användas. Idag används
många olika motorfordon och alla eleverna på Öknaskolan tar därför körkort för terränghjuling.

www.oknaskolan.se

”Öknaskolan ligger i ett fantastiskt vackert naturlandskap och skolan har det vi elever behöver för att kunna
få jobb efteråt”, säger hon.

Nyfiken på naturbruksprogrammet? Kontakta vår studievägledare Kirsi Östberg, 0155-26 48 02
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