
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Inbjudan till alla* som vill veta mer om utbildning och arbete i de gröna 
näringarna  * barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund, karriärbytare, handledare/aktörer m.fl. 
 
Varmt välkommen lördagen den 14 maj 2022 till bussresa med studiebesök på 
Öknaskolan och Onsberga gård i Sörmland (anmäl senast 4 maj, se nedan) 
 
Öknaskolan www.oknaskolan.se har stora fält och skogar, maskiner, djur, lärare, gymnasie- och 
vuxenelever inom naturbruk (lantbruk, trädgård, djurvård, häst, naturturism) och kontakt med många 
företag i de gröna näringarna. Vägbeskrivning: E4:an från Stockholm, avfart nr 135, Tystberga, tag 
höger mot Nyköping, vid stoppskylt tag höger mot Södertälje, tag vänster vid skylt mot Öknaskolan, 
direkt vänster igen och följ vägen fram till skolan. GPS-koordinater: (58.8893934, 17.1507311). 
 
Onsberga https://onsberga.se/ är en ekologisk kretsloppsgård med får, kor och andra djur. Allt foder 
som djuren äter odlas på gården. I gårdsbutiken säljs gårdens produkter.  GPS: (58.8930, 17.2294) 
 
Program: 
08.10  Från Tensta: Westin Buss avgår från Enbacksskolan, busshållplatsen vid Tenstavägen, 

https://www.google.se/maps/@59.3896819,17.904867,3a,75y,30.69h,81.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLQS-hy0MsGGB6URAgnjCoA!2e0!7i16384!8i8192 . 
Kontaktperson på bussen: Asha Ismail tel. 070-978 4165 
 

08.35 Från Skärholmen: Westin Buss avgår från busshållplatsen vid Skärholmshallen, 
Ekholmsvägen 189. Kontaktperson på bussen: Jan Runfors tel. 076-213 7836 
https://www.google.se/maps/@59.2762362,17.9028165,3a,75y,256.86h,75.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCh6ONxCeSDqffCE6xsKW9w!2e0!7i16384!8i8192?hl=sv    
 

10.00 Välkommen till Öknaskolan oknaskolan.se: Inledning och fika i matsalen Ekologen. 
10.40  Rundvandring i mindre grupper: titta på djur, odling, maskiner, lektionssalar. 
12.10  Lunch (vegetarisk + skolans eget nötkött om man vill). 
 
13.10  Vi lämnar Öknaskolan och åker buss sex km till Onsberga gård, nära Sättersta kyrka. 
 
13.20  Välkommen till Onsberga gård https://onsberga.se/. Rundvandring i mindre grupper: 

titta på djur, odling, maskiner, gårdsbutik. Fika. 
15.00  Avfärd hemåt med Westin Buss. Åter Skärholmen 16.15, Tensta 16.45. 

 
Anmäl antal deltagare och eventuell specialkost (vegetariskt, gluten etc.) senast 4 maj till: 
Agronom Maria Elinder, maria.elinder@naturbruk.se, tel. 070 - 56 87 318 
Naturbruksskolornas Förening,  www.naturbruk.se . Frågor? Kontakta Maria.  
 
Max 80 deltagare. Om färre än 12 anmälda så ställer vi in studiebesöket. Vi bjuder på resa, fika, lunch. 
 
Fler bra länkar: 
www.jobbagront.se – Vad kan man jobba med? Se filmer etc. 
www.gronajobb.se – Exempel på lediga jobb 
www.naturbruk.se – naturbruksutbildningar och naturbruksgymnasier i Sverige. 


