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XXXXTEORI OCH PRAKTIK

ita skolhus och röda ekonomibygg-
nader inbäddade bland träden med 
vackra höstfärger ger en ombonad 

och lugn stämning. Efter nedläggningshot och 
en minst sagt rörig period har framtidstron 
återvänt till naturbruksgymnasiet på Strömma 
i Sjuhäradsbygden.

Den här höstterminen är lite speciell med 
bara ettor på skolan. Det är inte mer än två 
månader sedan skolan startade om med ny 
ägare: Hushållningssällskapet Sjuhärad.

I tropikhuset är eleverna i full gång med att 
mata sköldpaddor och reptiler. De är väldigt 
intresserade av djur, men flera av dem ska 
också komplettera sin yrkesexamen i djurvård 
med olika former av högskolekompetens.

Lina Gustavsson vill förutom de obligato-
riska kurserna även läsa in hela det naturve-
tenskapliga paketet. Men det var djuren som 
lockade – själv har hon både katter och hästar 
hemma. Hon valde djurvård för att hon vill ha 
en övergripande kompetens.

Alla djuren och praktiken gör 
att teorin också verkar gå som 
en dans. Lina Gustavsson och 
hennes kompisar är nöjda efter 
två månader på det återupp-
ståndna Strömma Naturbruks-
centrum.
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FAKTA: STRÖMMA NATURBRUKSCENTRUM

■ Strömma Naturbruks-
centrum AB driver skolverk-
samheten och ägs av Hushåll-
ningssällskapet Sjuhärad och
två av dess stiftelser.
■ Höstterminen 2017 drog
naturbruksgymnasiet i gång i
Hushållningssällskapets regi
med 46 elever på tre inrikt-
ningar: djurvård, häst och
lantbruk. Målet är 60 elever i
varje årskurs.

■ Skolan ligger utanför Sätila mellan Göteborg och Borås. Den omfattar
cirka 280 hektar jordbruksmark och skog och 40 byggnader. De flesta
eleverna bor på internatet.

■ Strömma firar 100-årsjubileum 2018.

– Det känns jättebra, det är väldigt roligt
med alla djuren, säger Lina Gustavsson om sin 
första gymnasietid.

HON OCH KLASSKOMPISEN Elvira Wallander 
tycker att de lär sig mer och bättre på de teore-
tiska lektionerna tack vare att de har mycket tid 
med djuren.

– Det blir mycket roligare när man har prak-
tik och får varva, säger Lina Gustavsson.

Tjejerna får en skål med delade fiskbullar 

och långa pincetter. Sköldpaddorna har redan 
förstått vad som är på gång. De sträcker halsen 
ovanför vattnet och tigger.

SKÖLDPADDORNA RÄDDADES TILL skolan ef-
ter att ha blivit övergivna av sina tidigare ägare. 
Tre av dem upptäcktes i en hink med murbruk. 
En annan hittade polisen på en cykelstig.

En våning upp visar smådjursinstruktören 
AnnaLena Johansson hur man matar en skäg-
gagam med mjölmask. 

Hon har arbetat på skolan i 20 år och valde 
att stanna kvar när Hushållningssällskapet tog 
över.

– Det har varit en tuff period och jag fun-
derade på om jag skulle vara kvar. Men det är 
fantastiskt roligt att få vara med och bygga upp 
något nytt. Det är roligt att gå till jobbet varje 
dag, säger hon.

Hon håller med eleverna om att praktiken är 

Djurvårdsinstruktören 
Anna-Lena Johansson 
 berättar för Elina Takku 
och Lina Gustavsson hur 
de ska mata skägg-
agamen.

I den byggnad som kallas  
herrgården finns nu lektionssalar.

Efter skoldagens slut blir det friskvård med ridning för några av lärarna.

Strömma  
Naturbruks-

centrum ligger i 
vackra omgiv-
ningar i Sjuhä-

radsbygden. 
David Ohlson, 
förstaårselev, 

samspråkar med 
Claes-Göran 

Claesson, ordfö-
rande i Hushåll-
ningssällskapet.

V
DET SNART 100 ÅR GAMLA NATURBRUKSGYMNASIET HAR              BÖRJAT OM MED HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET SOM NY ÄGARE

Nu tar
Strömma
nya tag
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viktig även för teoriundervisning och tycker 
att det är en fördel att det är en ganska liten 
skola.

– Här blir alla elever sedda. Det är skillnad
mot en skola i Göteborg med 900 elever. Jag 
tror att praktiken gör att eleverna orkar med 
bättre, även om det blir långa dagar. En del 
som pendlar hit varje dag stannar kvar för att 
hänga med sina kompisar efter skolan.

David Ohlson valde lantbruksinriktningen 
och känner att han hamnade rätt — även med 
kompisarna.

– Här fattar de vad jag pratar om, jag be-
höver inte hålla på och förklara. På min gamla 
skola fanns det ingen med lantbruksintresse, 
säger han.

David Ohlson bor inte på något lantbruk, 
men växte upp på en gård med köttdjur. Hans 
dröm är att köpa en gård tillsammans med 
sina två äldre bröder som är 20 och 25 år. Själv 
vill han ha köttdjur och maskinstation.

På Strömma valde han inriktning på ma-
skinförare för att få så bred kompetens som 
möjligt.

– Jag är intresserad av att köra och meka, 
säger han när han kommer ut från biologilek-
tionen om vattnets och kolets kretslopp.

STRÖMMASKOLAN VAR ETT av flera natur-
bruksgymnasier som Region Västra Götaland 
för två år sedan beslutade sig för att lägga ned. 
Med beslutet följde en omorganisation som 
inte ledde till fler elever.

– I efterhand var regionens beslut helt fel-

tänkt, säger ClaesGöran Claesson, ordförande 
i Hushållningssällskapet Sjuhärad, allvarligt 
medan vi dricker kaffe och äter en macka i 
matsalen på Strömma.

RYGGMÄRGSREAKTIONEN VAR SNABB hos 
ClaesGöran Claesson. Som tidigare rektor i 25 
år på naturbruksgymnasiet Stora Segerstad i 
Småland har han lång erfarenhet av både sko-
la och naturbruk. Han tog snabbt initiativ till 
den omfattande process som det är att starta 
en skola.

Hushållningssällskapet fick efter förhand-
lingar med regionen och ansökan till Skolin-
spektionen ta över Strömma. Köpeskilling: 32 
miljoner kronor.

Det syns att han egentligen blir arg när han 
tänker tillbaka på nedläggningsprocessen. 
Men han lägger band på sig – och ser framåt 

i stället. Det behövs fler elever och en bred ut-
bildning på gymnasienivå.

– Vi bjuder in brett. Vi möter eleverna där 
de är och tar dem dit de vill utifrån deras in-
tresse. Vi har allt från naturvetenskaplig hög-
skolekompetens till individuella programmet. 
De här eleverna är efterfrågade både på ar-
betsmarknaden och på SLU, säger ClaesGö-
ran Claesson.

LRF beräknar att det behövs 350 personer 
om året med den här yrkesexamen i Västra 
Götaland. Regionens skolor och friskolorna 
Strömma och Dingle tog i höst emot färre än 
250 elever.

– Det skulle vara 750 om vi hade natur-
bruksutbildning i samma omfattning som 
Jönköping och Östergötland, så friskolorna 
behövs verkligen, säger ClaesGöran Claesson.

HANS ENGAGEMANG MINSKAR inte för att 
det här är hans egen gamla skola. Han gick 
20veckorskurs 1965–1966 på dåvarande
Strömma lantmannaskola.

– Det var här jag fick upp mitt intresse för 
att läsa. Utan den här skolan hade jag inte bli-
vit agronom och fått dessa intressanta arbets-
uppgifter, säger han.

Han gick in som tillfällig rektor fram till 
terminsstarten. Nu är han i full gång med en 
utredning om de kommande tio åren. Den vill 
han inte föregripa, men det finns visioner om 
fler verksamheter, bland annat vuxenutbild-
ning. Därav namnet: Strömma Naturbruks
centrum. ■

TEORI OCH PRAKTIK David Ohlsons 
favorittraktor på 
skolan är en Fendt. 
Han gillar också 
Valtra och har 
själv en veteran-
traktor som har 
rustar upp, en 
Fordson Dexta.

Per Blomgren är 
lärare i teknik på 
Strömma Natur-
brukscentrum. 
David Ohlson är 
en av eleverna 
som ska lära sig 
mer om att rena 
avgaser.

Nästa år fyller Strömma 100 år och 
Claes-Göran Claesson jubilerar med 70. 
Han jobbar ett par dagar i veckan på sko-
lan och gör en utredning om den framtida 
utvecklingen.

 Vi bjuder in brett. Vi möter eleverna där de är och 
tar dem dit de vill utifrån deras intresseområden. 

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA


