Porträtt av tidigare elever
Eleonor Antelius
Jag gick vuxenutbildningen inom florist
augusti 2018 - december 2019 (dvs. tre
terminer). Det bästa med floristutbildningen
var att den var både bred och mycket
grundläggande men gav ändå utrymme till
mer specialinriktade intressen och
önskemål; att man fick möjlighet att vara
precis så kreativ som man själv önskade!
Stort plus för engagerade lärare som
hjälpte till att utmana, motivera och pusha
mig till att sträva ännu högre. De hjälpte
mig hitta talanger hos mig själv jag inte ens
visste att jag hade, som att kunna skissa &
måla.

Jag fick jobb i princip direkt efter utbildningen och arbetar nu 75% på Linköpings Trädgårdhandel,
vilket naturligtvis är oerhört roligt! Utöver det så har jag i dagarna också skickat in min ansökan om
F-skattsedel till Skatteverket för att kunna starta upp det egna företaget Antelius Blommor där jag
kommer arbeta som frilansflorist och erbjuda tjänster inom framförallt bröllops- och
festarrangemang liksom grön inredning av hotell & kontor. Första uppdragen är redan spikade :)
Det bästa med att arbeta som florist är att det är så oerhört kreativt! Att få arbeta med händerna
och skapa, varje dag; att faktiskt få hålla på med ett hantverk. Det ska inte stickas under stol med
att det är ett delvis rätt skitigt och tungt arbete men glädjen i att få arbeta med så vackert och
levande material väger upp i princip allt. Ingen dag är den andra lik och då jag arbetar i en
trädgårdshandel med både snittblommor och mycket krukväxter, som senare under säsongen
också tillhandahåller en plantskola med utomhusväxter, så får jag nog säga att det är variationen
som gör det hela ännu roligare. Dessutom tycker jag, som är en oerhört social och utåtriktad
person, att det är väldigt roligt med kundkontakten i butik. De allra flesta är glada och positiva och
ger så oerhört mycket tillbaka. Det är alltid roligt att kunna få hjälpa till och hjärtat blir lite extra
varmt när kunder kommer tillbaka och ger beröm och tackar för att det man gjort till dem blev bra.
Vad jag gör i framtiden? Inom 1år? Inom 5år? Eller kanske 10? Det beror på tidsperspektivet :) En
dröm är nämligen att – i framtiden – flytta hem till Smögen och västkusten igen och driva eget där.
Antingen som frilans eller ev. öppna en egen liten butik. Men, inom de närmsta åren eller så, så
tror – och hoppas – jag att jag är kvar på Trädgårdshandeln där jag kan fortsätta utvecklas inom
hantverket. Jag vill bygga upp mitt muskelminne så att vissa saker blir mer av rutin och ”bara sitter
i händerna”. Samtidigt kommer jag arbeta på att utveckla det egna företaget vid sidan om för att i
framtiden kunna stå på helt egna ben. Jag hoppas också att jag vågat prova på att tävla lite i
blomsterbinderi och att jag inom inte allt för avlägsen framtid tar mitt gesällbrev.

Lukas Aaltonen
Jag gick vuxenutbildningen när den var två
terminer lång 2015 och sedan kom jag tillbaka till
skolan 2018 ett halvår till, för att få ytterligare
kunskap och för att avlägga Yrkesbevis.
Man fick testa och lära sig nya tekniker med
professionell hjälp av duktiga lärare. Men
framförallt lära känna nya florister och få ny
kunskap och inspiration. Det är viktigt att få ny
inspiration, att se hur man kan göra på olika sätt.
Just nu driver jag Blombergs Blomsterhandel I
Mariehamn på Åland. Det är väldigt varierande
och intressant. Man får skapa otroligt mycket fint
och jobba med levande material i alla möjliga
färger och former.
I framtiden vill jag fortsätta inspireras och även
inspirera andra att följa sina drömmar.

Isabelle Segersvärd
Jag gick floristutbildningen hösten 2019 till
hösten 2020. Det bästa med skolan är
gemenskapen och stämningen i
klassrummet och även våra superlärare!
Det bästa med utbildningen var när jag
var på praktik på Åland och fick äran att
göra en krans för att hedra veteranerna
från det finska vinterkriget. Det känns
extra speciellt eftersom det har en stark
koppling till min släkthistoria.
Efter utbildningen startade jag upp min
egen blomsteraffär i Norrköping –
Hagafloristen.
Det bästa med att vara florist är att få
skapa fina saker med blommor och se
leendet på kunden när de tar emot det.
I framtiden utvecklar jag mitt företag, även
mot eventsidan, och lär upp och lär ut.

Sofia Gullström
Jag gick floristutbildningen hösten 2019-våren 2021. Det som var bäst med utbildningen var
egentligen allt! Så duktiga lärare och bra tillgång till material så att man verkligen fick prova
mycket och vara kreativ.
Nu jobbar jag på Blomstertorget i Linköping som florist på en säsongstjänst.
Det bästa med att jobba som florist är att dagarna ser olika ut, att man alltid har någonting att
göra, ta hand om kunder i både lycka & sorg och få ”blomma ut” i det kreativa.
I framtiden så kommer jag alltid att göra något som har med blommor att göra. Drömmen är att
öppna en egen butik på landet.

Therese Almén
Jag gick floristutbildningen 2019-2020 och arbetar nu på Skärblacka blomsterhandel. Jag hade
praktik där under min utbildning vilket ledde till extrajobb och nu till fast jobb.
Det bästa med floristutbildningen på Himmelstalund var att man fick arbeta så mycket praktiskt
och kreativt och att man fick lära sig så mycket på kort tid. Vi var en bra klass med bra
sammanhållning och vi hade roligt tillsammans! Vi hade även proffsiga lärare som spred
entusiasm, glädje och peppade oss att prestera på hög nivå. Det var alltid roligt att gå till skolan!
Det bästa med att arbeta som florist är att få vara kreativ med blommor, variationen av
arbetsuppgifter samt kundkontakterna.
I framtiden hoppas jag att jag fortfarande arbetar med blommor, gärna i en butik som även har
inredning, handelsträdgård och sommarcafé.

