
Moa i årskurs 1 
Jag är en tjej på 16 år som bor i Mjölby och går Trädgård här på Himmelstalund. Det är mitt första år här och utan att 
överdriva så stormtrivs jag. Jag valde verkligen rätt linje.  

  

Mitt intresse för trädgård kommer från min mormor och intresset för att jobba praktiskt kommer från min pappa. Men 
jag som många andra var trött på att bara jobba teoretiskt och hittade då Himmelstalund. Efter ha varit på öppet hus  
så kände jag att trädgårdsutbildningen lockade. Jag återkom på en prova på dag och sen var jag fast.  

  

Jag tycker det finns många fördelar med skolan. Det är en ganska lugn skola med mycket glädje i korridorerna. Vi 
har bra lärare som kombinerar teori med praktiskt arbete.  

Efter min utbildning har jag tänkt jobba, antingen inom anläggning eller i någon trädgårdsbutik. Men en långsiktig 
dröm eftersom jag har intresse för både design och anläggning är att starta ett eget företag som designar, ritar och 
anlägger trädgårdar.  

 

Mikael i årskurs 1 
 
Jag heter Mikael  och är 16 år gammal. Jag valde trädgårdsutbildningen för jag gillar att jobba med trädgård , 
hjälper till hemma och hos grannarna. Jag pendlar till skolan varje dag. Det går bra och pendla varje dag till skolan 
om inte tågen är inställda eller försenade.  
 
Det är bra miljö på skolan, alla elever är alltid glada och trevliga så det finns positiv energi i skolan.  
 
På lektionerna så försöker lärarna variera mellan teori och praktiskt arbete, då blir det inte lika tråkigt att ha 
lektioner. När vi har praktiskt arbete då kan det vara från att rensa ogräs till att köra fyrhjuling och traktor. Efter 
studenten så har jag tänkt jobba ett år innan jag ska plugga vidare på universitetet så jag kan bli en 
trädgårdsingenjör och starta eget företag.  



Jakob och Sara går årskurs tre på trädgårdsutbildningen på Himmelstalund 

 
Jakob 

Jag valde trädgård därför jag fick reda på att det var lätt att få jobb. jag trivs att vara ute i naturen så det 
passar mig att jobba med trädgård. 

 Fördelen med att gå på trädgård är att man jobbar tillsammans med lärarna och det blir en annan 
sammanhållning mellan lärare och elev, vi kommer varandra nära, vi har duktiga lärare på trädgård!  

Efter gymnasiet tänker jag jobba på skötsel och anläggnings företag, jag har redan ett jobb på gång! 
Jag planerat att i framtiden utbilda mig till arborist 

 

Sara 
Jag är en praktiker och gilla att jobba att jobba utomhus! En kompis tipsade mig om 
trädgårdsutbildningen och jag har inte ångrat att jag sökte hit, för att utbildningen är intressant 
och kul! 
Efter studenten vill jag ut och jobba inom skötsel, sedan har jag planer att plugga vidare till 
trädgårdsingenjör . 
 

 

Föräldrakommentar 
Vi har haft bägge våra söner på Himmelstalund; djur och trädgård. Vi tycker att skolan är fantastisk! Bra bemötande från elever och lärare. 
Det finns studiero. Det är härligt att se elever som sitter och pluggar när man kommit på besök. Bra att teori varvas med praktiska övningar. 
Vi som föräldrar älskar skolan! 
 
Anette Hjelte, Katrineholm 
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