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Plats: Stora Segerstad och Värnamo 
Naturbruksgymnasium 

Närvarande: Rune Backlund (C),  
Anders Pansell (KD),  
Lilian Sjöberg-Wärn (M),  
Jarl Karlsson (S) 
 
Övriga: 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Clas-Göran Claesson, rektor 
Ulrik Lundqvist, programrektor 
Håkan Hulebo, utvecklingsledare 
Lena Bohman Hjelmstedt sekreterare  

Ej närvarande: Carina Ödebrink (S) 

§ 37 Information om Stora Segerstad och Värnamo 
Naturbruksgymnasium 
Rektor Claes-Göran Claesson berättar om skolan och dess 
bakgrund. Skolans grund är den skola som startade 1920, 
Västbo lantmanna- och lanthushållsskola. 1935 köpte 
Landstinget skolan. 
Idag är skolan förlagd på två platser. Skogs- och 
grävmaskinsutbildningen bedrivs på Östboskolan i 
Värnamo och utbildningarna för maskinförare, djurskötare, 
naturvetenskap och hundutbildning bedrivs på Segerstad.     
Man har både gymnasieutbildningar och utbildningar inom 
Yrkeshögskolan. 
Skolan förvaltar också ca 1400 ha skog åt Landstinget. 
Hushållningssällskapet har gjort en omfattande utredning 
om skolan skulle kunna ställa om till helt ekologisk 
produktion men för detta behövs en större areal. Idag odlas 
28 % av skolans mark ekologiskt. 
De gymnasieutbildningar som idag ges på skolan ger inte 
högskolbehörighet om man inte lägger till vissa kurser men 
det har man möjlighet att göra och man kan även få 
naturvetenskaplig behörighet. Att man har möjlighet att få 
högskolebehörighet på dessa utbildningar är något som det 
är svårt att nå ut med. Beroende på detta och på att 
årskullarna blir mindre är man rädd att få mindre antal 
elever de närmaste åren. 
Informationen avslutas med rundvandring och besök på en 
lektion, besök i ladugård, verkstad, hundstall m.m. 
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Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.                                 

§ 38 Information om Östboskolan 
Efter förflyttning till Östboskolan i Värnamo ges 
information om den delen av skolan. 
Programrektor Ulrik Lundqvist och utvecklingsledare 
Håkan Hulebo berättar om utbildningarna. Här bedrivs 
länets enda skogsutbildning på gymnasienivå och man har 
även KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) Man har 
goda kontakter med branschen och det är bra efterfrågan på 
de elever som gått dessa utbildningar. Även på 
skogsutbildningarna är man orolig för att få färre sökande 
den närmaste tiden. Man har kontakter med SLU om att ev. 
kunna få ett skogligt basår till skolan. Det året skulle vara 
en förberedande utbildning till skogsmästarutbildningen. 
Man har också uppdragsutbildningar på speciella 
skogsmaskiner och säljer även andra kurser. 
Skolan lokaler behöver renoveras och då särskilt 
elevbostäderna som Landstingsfastigheter hyr av Värnamo 
kommun. 
Besöket avslutas med rundvandring i skollokalerna, 
maskinhall, övningsplats utomhus och elevbostäderna. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.   

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund   
 

 
 

 


