Presentation om ”Projektering av Boets skola”
på Boets skola onsdag den 6 september 2017
Bakgrund
Det pågående arbetet i ”Projektering av Boets skola” att göra Boet levande även i framtiden
Nuläge
Sedan i juni arbetar projektgruppen med andra utvecklingsmöjligheter än en grundskola
Inspiration och kunskapsinhämtning
Vi har hämtat inspiration från olika studiebesök vi gjort under sommaren
 Skattungbyn i Orsa kommun
 Fängefors i Åmåls kommun
 Stenebyskolan i Bengtsfors kommun
 Skarstad i Jönköpings kommun
Gemensamt med platserna där vi gjort besök är att de liksom Boet är skogsbygd med
småbruk och mångsysslande, bygder med generationsväxling och avfolkning.
Vi har besökt folkhögskolekurser och konstcentra förlagda till dessa orter. Deras framväxt har
lett till bygdernas utveckling.
 Skattungbyns kurs i odling och hållbar livsstil startades av Mora fhsk
 Fängefors har ett stort konstcentrum startat av lokala konstnärer
 Konsthantverkslinje på Stenebyskolan i Bengtsfors drivs av Västra Götalandsregionen
 På Allmogegården i Skarstad driver Mullsjö fhsk en kurs kallad Småbrukarlinjen
(ev visa bilder och broschyrer)

Idéer att tillämpa på Boet
Studiebesöken har lett fram till mer konkreta idéer som skulle kunna genomföras i Boet.
Huvudspåret i dagsläget är att en folkhögskola förlägger en kurs till lokalerna i Boets skola,
enligt liknande modell som Mora folkhögskola gjort i Skattungbyn.
Kursens inriktning skulle t.ex. kunna vara småskaligt skogsbruk, entreprenörskap, odling och
hållbar livsstil på landsbygden.

Vi tror att denna typ av kurs skulle kunna leda till en framtid för Boet genom att bygga på de
specifika resurser Boet har i form av kunskap och befintliga verksamheter. De människor som
väljer att gå kursen bidrar då till bygdens utveckling.
Denna typ av kurser är populära på många håll i landet idag. Det är ett högt söktryck till de
skolor vi gjort studiebesök i. Många unga människor längtar efter en framtid på landsbygden
och få praktisk kunskap om hur de kan få ett sådant liv.
Skogsfrågan är mycket aktuell i dagsläget och skulle kunna vara i fokus för en kurs. Skogen är
Sveriges största resurs och skulle kunna brukas och användas på många fler sätt än idag.
Både en inhemsk och utländsk marknad skulle vara intresserad av mer hållbart odlade och
utvecklade skogsprodukter.
Även odlings- och hållbarhetskurser finns ett stort intresse för bland unga människor.
En förutsättning för många som lever på landsbygden är att kunna vara mångsysslare och
goda entreprenörer. Kurserna i Boets skulle därför kunna har sådana inslag.

Kontakter tagna
Efter studiebesöken har vi undersökt om någon folkhögskola skulle vara intresserad av att
förlägga en kurs av detta slag till Boet.
Sommenbygdens folkhögskola har gett besked att de är mycket intresserade av detta!
Ödeshögs kommun är med i huvudmannaskapet för Sommenbygdens folkhögskola. Det är
därför särskilt positivt att just denna skola skulle kunna förlägga en del av sin verksamhet till
kommunen.

