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Plats: Sörängens folkhögskola och Tenhults 
Naturbruksgymnasium 

Närvarande: Rune Backlund (C), 
Anders Pansell (KD), 
Lilian Sjöberg-Wärn (M), 
Jarl Karlsson (S), 
Carina Ödebrink (S) 
 
Övriga 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör, 
Thomas Wijk, rektor 
Johan Gustavsson, programrektor 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 

       

§ 49 Information om Sörängens folkhögskola 
Rektor Thomas Wijk informerar om folkhögskolan. 
Folkhögskolan är en av landets äldsta, den började byggas 
på nuvarande plats 1912. Idag har man ett flertal olika 
utbildningar:  

• Allmän linje med humanistisk eller 
naturvetenskaplig profil (för de som inte har 
grundskole- eller gymnasiebehörighet)och ett 
naturvetenskapligt basår. 

Den utbildningen ges också på Jönköpings folkhögskola 
som man driver som en filial tillsammans med Ädelfors 
folkhögskola.  

• Estetisk linje på två år och en ettårig keramiklinje 
• Global rättvisa med praktik i Latinamerika 
• Skrivarlinje finns i olika varianter och även en på 

distans. 
Till hösten startar man en fotoutbildning och man har 
också diskuterat en dansutbildning. Skolan har idag 175 
elever och 30 personer i personalen. 
Skolan har internat med 72 rum och det är en stor kostnad 
för rummen om man inte fyller dem. Nu bor 50 elever på 
skolan. Man försöker också ordna kvällsaktiviteter på 
skolan för eleverna och när det gäller elevvård samarbetar 
man med gymnasiet i Nässjö. De utvärderingar som 
eleverna fyller i ger skolan bra betyg. 
 
Skolan har också i 25 år arrangerat Poesifestivalen i 
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Nässjö. 
Besöket fortsätter med rundvandring på skolan som består 
av en mängd äldre byggnader på området. Bl. a besöks 
elevrum, rektorsexpedition, estethus, keramikverkstad, 
idrottshall, bibliotek och matsal.  
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

§ 50 Information om Tenhults Naturbruksgymnasium 
Efter förflyttning till Tenhult ger programrektor Johan 
Gustavsson information om Naturbruksgymnasiets 
utbildningar. 
Naturbruksgymnasiet fyller 100 år nästa år och har idag 200 
elever på det treåriga naturbruksprogrammet. Man har 
också vuxenelever på trädgårdsutbildningen och en mindre 
grupp på hästskötare elit och även elever från SFI. 
Från och med i höst har de fyra olika inriktningarna tretton 
olika yrkesutgångar. De olika inriktningarna är häst, 
djurvård, lantbruk och trädgård. Djurvård och häst är de 
populäraste inriktningarna. 
För övriga naturbruksutbildningar i landet minskar antalet 
sökanden men så är det inte på Tenhult. Man har även på 
dessa yrkesprogram möjlighet att få både grundläggande 
och naturvetenskaplig behörighet för högskolan.  
 
Många av eleverna i årskurs två driver eget företag inom 
Ungt Företagande, man är bäst på detta av 
gymnasieskolorna i länet. 
Skolan har internat och det är för närvarande fullt. 
Jordbruksproduktionen är helt ekologisk. 
Besöket avslutas med rundvandring till byggnader för 
smådjur, växthus, ladugård samt stall och ridhus vid 
Riddersberg. 
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Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.   

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund  
 

 
 

 


