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Stor elevtillströmning till  
Hushållningssällskapets naturbruksgymnasier
Skolorna förväntas öka antalet elever till hösten med totalt ca 15 % visar resultatet av 
inkomna ansökningar.

Ett ökat antal elever har något av Hushållningssällskapets sju naturbruksgymnasier som sitt förstahandsval 
till gymnasiestudierna i höst. 

Ökningen kan endast till en del förklaras av stora årskullar. Hållbarhetstänk, en av dagens stora trender 
tillsammans med ett stort intresse för djur och natur bland ungdomar talar för naturbruksgymnasierna, 
som numera kan erbjuda eleverna många olika inriktningar.

– Våra utbildningar med djur, det naturnära och livet på landet ligger i tiden, säger Maria Eriksson, utbildningsledare 
på Gotlands Grönt centrum.

Satsning på marknadsföring och information, inte minst i sociala medier, har gett resultat och gjort 
skolorna mer synliga. Det gäller inte minst det faktum att eleverna får en praktisk utbildning som kan 
leda till jobb direkt samtidigt som man kan få en högskolebehörighet och läsa vidare direkt eller vid ett 
senare tillfälle. 

– Intresset har varit stort när vi varit ute i grundskolorna för att informera niondeklassarna och vi har 
även haft mycket besök på våra öppna hus, säger Tova Johansson, rektor på naturbruksgymnasiet i Kalmar.

Hög kvalitet på utbildningen och nöjda elever som talar väl om skolan är trots allt den bästa marknads-
föringen. 

– Elever som trivs ger fler elever, säger Sofie Alvarsson, rektor på Gamlebygymnasiet.

Så även om antalet ansökningar inte exakt återspeglar det antal som verkligen kommer att påbörja sin  
gymnasieutbildning i augusti gläder sig samtliga skolor åt att i höst kunna hälsa ett ökat antal elever 
välkomna till Hushållningssällskapets naturbruksgymnasier.

För mer information kontakta skolorna direkt.
Kontaktuppgifter hittar du på sid 2
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Hushållningssällskapens Förbund Jesper Broberg Förbundsdirektör 
tel: 070-22 99 878, e-post: jesper.broberg@hushallningssallskapet.se

Nordviks Naturbruksgymnasium 
Andreas Telhammer tel: 070-678 45 31
andreas.telhammer@naturbruk.net
  
Hushållningssällskapet
Västernorrland 
Frederik Innala VD, tel: 070-819 46 66
frederik.innala@hushallningssallskapet.se

Gamlebygymnasiet
Sofie Alvarsson tel: 070-320 09 04
sofie.alvarsson@gamlebygymnasiet.nu

Hushållningssällskapet Kalmar  
Kronoberg Blekinge
Mats Halling VD, tel: 070-549 10 69 
mats.halling@hushallningssallskapet.se

Gotland Grönt Centrum
Luis Barnes tel: 073-765 83 93 
luis.barnes@edu.gotland.se

Hushållningssällskapet Gotland
Mats Pettersson VD, tel: 070-316 04 01
mats.pettersson@hushallningssallskapet.se

Ingelstadsgymnasiet
Mikael Hazelius tel: 070-388 02 40 
mikael.hazelius@ingelstad.nu

Hushållningssällskapet Kalmar  
Kronoberg Blekinge
Mats Halling VD, tel: 070-549 10 69 
mats.halling@hushallningssallskapet.se

Önnestadsgymnasiet
Hans Martinsson  tel: 072-230 21 01  
hans.martinsson@huskab.se

Hushållningssällskapet Skåne
Sven Fajersson VD, tel: 070-549 53 91
sven.fajersson@hushallningssallskapet.se

Strömma Naturbrukscentrum
Marie Poldahl tel: 073-651 66 07
marie.poldahl@strommanaturbruk.se

Hushållningssällskapet Sjuhärad
Jonas Bodenhem VD, tel: 070-263 82 77
jonas.bodenhem@hushallningssallskapet.se

Naturbruksgymnasiet Kalmar 
Tova Johansson tel: 076-641 58 01
tova.johansson@nbgkalmar.se

Hushållningssällskapet Kalmar  
Kronoberg Blekinge
Mats Halling VD, tel: 070-549 10 69 
mats.halling@hushallningssallskapet.se

Kontakta oss för mer information
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