
Karin Ingemansson jobbar som landskapsarkitekt.
Hon har precis varit iväg på en jobbresa till USA i en vecka.
- Det var en kombinerad bonus- och studieresa. Jag har aldrig rest utanför
Europa så det var jätteroligt att få göra en sån långresa, berättar hon.
Till vardags jobbar hon med utredningar och förstudier till olika vägbyggen, men
naturbedömningar och skötselplaner ingår också i arbetsuppgifterna.
- Så då har vi varit ute och hängt upp snitslar för de områden som är skydds-
värda. Och då får jag chansen att vara ute lite praktiskt också, det är något som
jag vill jobba mer med, säger Karin.
Redan under högstadiet föddes tanken på att bli landskapsarkitekt.
- Både mamma och jag är trädgårdsintresserade och gick ofta promenader
och kollade på trädgårdar, hur de såg ut och så. Men det som gjorde mig mer
säker var när vi hade praktik på Ingelstad. Då fick jag chans att vara med en
landskapsarkitekt i Växjö i en vecka och det tyckte jag var jättekul.
Trots det tog Karin ett sabbatsår efter studenten och jobbade som aupair och häst-
skötare på Irland. När hon väl skulle välja tvekade hon först över sitt val.
- Då tänkte jag, kan man verkligen välja det som man har funderat på sedan man
var 15? Så jag var väldigt noga med att läsa kurskataloger och fundera många
vändor, men det kändes som att det inte fanns något annat för mig.
Tiden på Ingelstad minns hon med värme.
- Ja gemenskapen och sammanhållningen i klassen. Jag tror det var första
gången som jag träffade på andra människor som delade samma djur- och
naturintresse, säger Karin.
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Annelie Cornfors är lärare i naturvetenskap och 
teknik för de lägre åldrarna. 
Idag jobbar hon som förskolelärare och berättar att hon nyligen köpt en 
gård tillsammans med sin sambo.
- Än så länge har vi skaffat lite höns, och även katt, sen får vi se om det
kanske blir några får senare. En häst kanske det också kan bli, säger An-
nelie entusiastiskt.
För henne var valet av gymnasieskola enkelt.
- Jag tycker om djur och var intresserad av en liten skola, tyckte att det
tilltalade mig. Dessutom är det brett med naturvetenskap, man behöver
inte arbeta med djur utan kan gå vidare och välja att arbeta med vad det
nu är man vill göra.
Vad minns du bäst från Ingelstad?
- Mycket det där med den lilla mysiga skolan, alla känner alla, närheten
till djuren och att man har korna går precis utanför skollokalerna. Hade
man nån minut över på väg till bussen kunde man stanna och klappa
hästarna eller så, säger Annelie.

Nu börjar det närma sig. Snart ska Du göra valet som lägger 
grunden för din framtid. Men spelar det någon roll vilket 
gymnasium man väljer? Och vad kan man egentligen bli 
om man väljer naturvetenskaplig fördjupning?  Fyra av 
våra elever som tog studenten 2004  har svaren.

Johan Svensson är skogsmästare och jobbar på ett sågverk som virkesinköpare.
- Idag har jag varit ute i skogen och träffat två markägare, men nu är jag på hemväg, berättar han.
Idag är han utbildad Skogsmästare och trivs med sitt yrke. Men under den första tiden på Ingelstad var han skoltrött och hade inga
planer på att läsa vidare efter studenten.
- Jag visste inte vad högskola var de första två åren, jag kände noll motivation på den tiden. Det sista året kanske man fick upp
ögonen lite mer för det där. Men det hade kanske varit bra om det kommit gamla elever som pratade om vad de jobbade med
eller studerade, som kunnat ge lite inspiration. Kanske också hade varit bra med nåt
mentorskap eller liknande.
Han förklarar att det var hans föräldrar som fick honom att välja Ingelstad.
- Ja, de tyckte naturvetenskap lät brett och bra. Själv hade jag kanske hellre valt  nåt med
mer lantbruk eller skog om jag ska ångra nåt så här i efterhand.
Idén om att bli skogsmästare kom senare när han jobbade med kabelmontering.
- Jag kände att jag ville göra nåt annat och tänkte att jag var nog lite intresserad av att
jobba med skog ändå. Jag hade skog som elevens val på Ingelstad, så det kanske fanns
lite där i bakhuvudet.
Först var han tvungen att gå ett ettårigt basår i skogslära för att få behörighet innan han
äntligen kunde genomföra utbildningen och bli Skogsmästare. Den här gången var det
inga problem med att plugga.
- Då hade jag mer motivation, säger Johan och skrattar.
Johan har dyslexi men förklarar att det aldrig har hindrat honom från att göra saker.
- Nej, jag tror inte att det har påverkat mig så mycket. Jag anser att det inte är nåt stort
handikapp,  vissa har lättare för sig än andra. Man kanske får lägga ner lite mer tid på
plugg och så men det handlar om motivation. Jag tycker det är lite av en dålig bort-
förklaring att säga att du kan inte göra detta för du har dyslexi, säger Johan.
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Malin Johansson  jobbar som 
distriktsveterinär och på klinik.

Hon är nyligen hemkommen från en konferens och 
ska snart köra iväg på ett jourpass.

- På många sätt är det ett jobb som jag aldrig skulle vil-
ja byta mot något annat men samtidigt finns det ju sidor 

som man trivs mindre bra med också, förklarar hon.
För henne var Ingelstad inget självklart val från början.

- Innan jag kom till Ingelstad så hade jag egentligen inte varit i så
mycket kontakt med vare sig kor eller hästar. Men jag gillade hela 

mentaliteten kring lantbruk och så.
I slutändan var det vistelsen på skolan under Öppet hus som avgjorde.
- Ja, jag kände då att det här är nåt för mig, jag vill inte vara inne i stan.
Jag vill jobba lite mer praktiskt, vara ute i naturen och lära mig mer.
Förutom att ha utbildat sig till veterinär har Malin bland annat hunnit
med att vara backpacker i Australien, ta dykcertifikat och jobbat på en
isländsk mjölkgård. Hon berättar att tiden på Ingelstad inspirerade och
gav henne mod att satsa.
- I grunden så har Ingelstad hjälpt mig väldigt mycket, man hade så
gott stöd och så både av lärare och kompisar. Det gjorde mycket för
självtilliten och jag kände att jag kan minsann klara saker på egen hand.
Veterinär är ju något av ett drömjobb för många som söker hit. Har du
nåt konkret tips till dem?
- Det är viktigt att man försöker få ut så mycket som möjligt av tiden i
stallet, ladugården och svinhuset. Så att man står på det klara med att
det där med djur är något som man verkligen verkligen gillar. Och då
ska det helst vara att man har ett ganska brett intresse och inte bara ett
superintresse för häst eller marsvin eller nåt sånt. Det behövs verkligen engagerade människor för det här yrket för att klara sig
hela vägen för det är ganska tufft. Det svåraste är egentligen att komma in på utbildningen,  säger Malin.
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“Å den ljusnande framtid är vår...”




