Elevporträtt av tidigare elever på Trädgård

Jag läste trädgårdsinriktningen på Himmelstalunds utbildningscentrum mellan
2013-2016.
Jag har sedan dess jobbat inom skötsel av utemiljö, både i privata trädgårdar
men även större fastigheter. Att jobba med trädgård är ett väldigt varierande
jobb som man konstant utvecklas i. Det du lär dig i skolan är bara början. Jag
valde att fördjupa mig i odling under gymnasietiden, men den erfarenheten
jag hann få av det första året med anläggning har också verkligen kommit till
nytta.
Att läsa just trädgårdsinriktningen öppnar upp till flera olika möjligheter senare
i arbetslivet. Allt det du lär dig i skolan har du verkligen nytta av efteråt. Det
som jag verkligen uppskattade i gymnasiet var att det var ett väldigt varierat
upplägg med både teori och praktisk lära. Eftersom att vi alla lär oss på olika
sätt så får verkligen alla en chans att förstå. Något som är väldigt positivt med
trädgård är att det konstant behövs mer folk till branschen, vilket gör att du
har lätt att få jobb efteråt. Jag själv tog studenten på en fredag och har sedan
jobbat från måndagen därpå, året runt. Jag har jobbat med allt från att rensa
ogräs och plantera till häckklippning och gräsklippning. Och under
vinterhalvåret har det varit trädbeskärning och snöröjning. Både i maskin och
för hand.
Jag skulle verkligen rekommendera dig som pluggar trädgårdsinriktningen att
utnyttja de praktikveckor ni får. Att verkligen prova på flera olika arbetsplatser
för att hitta det som passar dig.
Lovisa Träff 25/5-21

Jag började läsa Trädgård på
Himmelstalunds utbildningscentrum
höstterminen 2016 och tog studenten tre år
senare, våren 2019.
Under mina tre år på Himmelstalund känns
det som vi fick prova på allt som har med
trädgård att göra. Det var en av de bästa
sakerna med utbildningen, att det var så
varierat. Hade man suttit på en lång
teorilektion kunde det vara skönt att få gå ut
på skolans område och göra något praktiskt
eller åka iväg på studiebesök vilket vi gjorde
en del. Skönt att komma ifrån skolan ett tag.
Det var ett bra upplägg på utbildningen samt
att man blev förberedd på alla alternativ som
fanns efter gymnasiet om man t.ex. ville
plugga vidare eller om man ville börja jobba
direkt. Det är väldigt skönt att veta att man
kan välja mellan så mycket om man vill jobba
direkt, allt från anläggningsjobb,
trädbeskärning, skötsel, butiksjobb samt
odling i växthus och på friland.
Jag trivdes väldigt bra med lärare och övriga
elever. Att det är en lite mindre skola gör att
det blir en bra gemenskap mellan både
personal och elever. Jag kände att man
kunde prata med lärare om man hade något
om skolan eller utanför som man behövde
prata om. Lärarna vi hade på trädgård tycker jag var väldigt bra och måste säga att jag fortfarande saknar
dem efter nästan två år. Eftersom jag bor så långt bort valde jag att flytta in på elevboendet på skolan där
jag också trivdes bra med både rum, grannar och personal. Att bo där gjorde att man lärde känna många
från andra utbildningar på skolan vilket också var kul!
Studenten var på en fredag, måndagen efter började jag mitt nya jobb. Under vårterminen i tvåan hade jag
APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Trädgårdstjänst i Örebro där jag nu är anställd. Det är en skötselfirma
där man två och två åker runt till olika trädgårdar, bostadsrättsföreningar, företag mm och sköter om deras
grönytor. Det bästa med jobbet är att man får vara ute samt att det är så varierande. På somrarna blir det
en del vattning, plantering, häckklippning, ogräsrensning mm för mig i alla fall. Några gäng åker mest runt
och klipper gräs och så har vi anläggare som utför olika anläggningsjobb så som plattläggning mm. Att man
åker runt till olika ställen är också kul, det gör jobbet mer varierande när man byter arbetsplats så pass ofta
som vi gör. Jag är väldigt glad att jag jobbar här för redan sen första dagen har alla varit så snälla och
hjälpsamma, trivs otroligt bra!
Eftersom jag trivs så bra där jag jobbar nu tänker jag vara kvar där ett tag till men tycker att det vore kul att
plugga vidare och kunna fördjupa sig inom trädgård också. Det är inte aktuellt än men är lite sugen på att
någon gång i framtiden kunna öppna en egen handelsträdgård eller så kanske jag söker jobb på en för att
byta inriktning och få prova något annat. Men som det ser ut nu så tänker jag hålla mig inom trädgård
iallafall.

Sara Agelsjö 20/12 - 20

Jag gick trädgårdslinjen på Himmelstalund
mellan 2014-2017. I dagsläget studerar jag
på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, för
att bli trädgårdsdesigner. Jag började
hösten 2018 så min första termin är snart
avklarad. Jag jobbade alltså ett år emellan
studierna för att hinna bli pluggsugen igen
och för att spara ihop pengar. Jag hade sökt
jobb som säsongsarbetare på Linköpings
centrala Griftegård och min
trädgårdsexamen kom då väl till hands. Jag
vill även tro att mina meriter var fördelaktiga
när jag sökte utbildningen på SLU.
Personligen tycker jag att det bästa med att
läsa på Himmelstalund var att det var en
ögonöppnare. Man fick uppleva, testa på
och lära sig om flera olika grenar (höhö!)
inom trädgårdssektorn och man kunde
upptäcka själv vad man hade fallenhet för.
Det är tack vare Himmelstalund som jag fick
nys om trädgårdsingenjörs-utbildningen.
Väl på universitetet nu så upplever jag att
mina erfarenheter hjälper mig att både
minnas kunskap bättre och gör det lättare
för mig att se ting ur olika perspektiv.
I framtiden önskar jag att jobba med
trädgårdsdesign såklart men också med
trädgårdsterapi. Det ämnet är också möjligt
att studera på SLU så jag har snarare 3,5 år
utav plugg klar snarare än 2,5 år.
Alice Moldvik, 14/12-18

Jag studerade på Himmelstalunds trädgårdsprogram
under 2015 – 2018. Idag läser jag på Hvilan i
Stockholm till arborist. Under min tid på
Himmelstalund fick jag upp ögonen för arboristyrket
och intresset växte sig större under utbildningens
gång. Genom skolans praktik gavs jag möjligheten
att praktisera hos två arboristföretag (Trädexperterna
& Arboteket). Det gav mig en inblick i yrket samt ett
försprång i min nuvarande utbildning. Branschen är
inte särskilt stor i Sverige, men den växer sig allt
större och behovet av utbildade arborister är stort.
Det som lockade mig till att vilja bli arborist var främst
att få jobba utomhus med träd och växter som jag
haft ett intresse för sedan tidig ålder. Det är ett fysiskt
krävande jobb vilket förutsätter att man är i god
kondition och har en god rörelseförmåga då det
underlättar som klättrare. Man bör också kunna
hantera höga höjder vilket dem flesta kan tycka är
smått obehagligt till en början, även jag. Men det går
att träna bort och med dagens klätterutrustning som
håller väldigt hög kvalité med avseende på
säkerheten så kan man känna sig säker uppe i
trädkronorna.
Eftersom branschen inte är jättestor är det många
som inte känner till yrket, speciellt ungdomar. Därför
är jag nöjd med att jag valde trädgårdslinjen på
gymnasiet för det öppnar många dörrar till olika
arbeten som man kanske inte i vanliga fall skulle
tänka sig att välja. Tack vare att jag fick testa på så
många olika moment under min gymnasieutbildning
fick jag en överskådlig uppfattning om åtskilliga
arbeten inom trädgårdssektorn.
Jag tror att många underskattar den gröna
arbetsmarknaden som trädgårdsprogrammet har att
erbjuda. Vare sig man vill läsa vidare eller börja
arbeta direkt efter studenten har man en stabil
grundutbildning att luta sig tillbaka på som
tillhandahåller en bred variation av arbeten.
Dessutom får man en rolig och omväxlande tid på
gymnasiet som garanterat kommer bli minnesvärd.

Kim Öllsjö H15D 13/1 - 19

