En dag på individuella programmet inriktning trädgård
Inom inriktning trädgård jobbar vi
mycket med praktiska
arbetsuppgifter.
Vi följer årstiderna, och allt som
behöver göras i en trädgård och en
park utför vi här på skolan. Vi sköter
bland annat om skolans utemiljö.
Det innebär att vi under vintern
skottar snö och sandar vid behov.
Till vår hjälp har vi olika
maskiner och redskap. Vi har en
liten traktor med plog som
elever får använda.
Under våren är det mycket som
ska göras och hinnas med. Vi
har ett nytt växthus där vi odlar
grönsaker året om och under
säsong driver vi upp
sommarblommor och
krukväxter. I växthuset odlar vi
även tomater och gurka. Du får vara med och så frön, kruka in småplantor och
sedan plantera dessa i skolans olika rabatter.

Sommarsäsongen innebär att klippa gräs med maskiner och redskap, rensa
ogräs vid behov och se till att skolparken är fin och välskött.
Under hösten skördar vi grönsaker både i växthuset och utomhus i våra
odlingar. Dessutom har vi frukt och bär som också behöver plockas och tas om
hand. Höstarbete innebär också att blåsa löv och höstgräva rabatter.
Mycket av det vi odlar används i skolans kök eller kurser där man lagar mat i
skolans andra program. I trädgårdsutbildningen ingår också att kunna tillaga
och använda frukt och grönsaker. När vi har överskott på grönsaker och plantor
säljer vi dem i växthuset på fredagar.
Vi har även trädgårdsteori, där vi
bland annat lär oss om hur träd
ska beskäras, vilka skadedjur
som kan angripa tomater med
mera.
Miljövård är viktigt inom
trädgård, därför sorterar vi vårt
avfall och lämnar på
återvinningscentralen en gång i
veckan.
Under vår och höst jobbar vi mycket med däckbyte på skolans fordon. Sedan
tvättar vi däcken inför vinter- eller sommarförvaringen.
Även teoretiska ämnen ingår, såsom svenska, matte, engelska med flera. Du
har även något estetiskt ämne som till exempel bild, träslöjd, textilslöjd, musik.
Idrott och hälsa har du varje vecka och på mat och boende-lektionerna får du
också lära dig mer om under dina gymnasiestudier.

En typisk dag på trädgård kan se ut så här:
När du kommer på morgonen finns alltid någon personal som hälsar dig god
morgon.
8.15
Morgonsamling med genomgång av
dagens aktiviteter. Alla elever har ett
eget individuellt schema. Vi pratar
också om olika aktuella händelser.
8.45
Trädgård. Vi delar in oss i olika grupper
beroende på vad som behöver göras
och du får välja mellan olika
arbetsuppgifter. Till exempel får några
klippa gräs, några vattnar i växthuset,
någon har musik. Vi pratar om hur vi
ska göra uppgifterna, vilka redskap och maskiner som behövs, vad vi ska tänka
på och komma ihåg när vi gör olika arbetsmoment.
11.15 Lunch
12.00
Idrott - vi tränar på pingis inför kommande turnering.
13.00
Vi ska lära oss olika ogräs. Vi går ut och hämtar och lär oss namnen på de olika
ogräsen. Därefter lägger vi dem i en växtpress för torkning. Vi söker också
uppgifter på internet om hur ogräsen växer och var de växer.
14.30
Återsamling i klassrummet. Genomgång över hur dagen har varit - vad har varit
bra/kul, vad har inte gått så bra? Hur ska vi göra nästa gång?
14.50
Genomgång av morgondagens schema.
15.00
Skoldagen är slut och taxi/buss/pendeltåg väntar.

