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Prosten CA. Bergman börjar opinionsbildningen för högre folkskolor
Skolan öppnas 1 november
Skolans huvudbyggnad invigs och slöjdskolan inrättas
Lantbruksundervisningen bildar särskild avdelning
Slöjdlärarseminariet inrättas
Slöjdbyggnaden uppförs
Normalskolan inrättas
Kristianstads läns lantmannaskola inrättas
Kvinnliga sommarkursen inrättas
Elevhemmen Tomta och Eksta förvärvas
Förrådsbyggnaden "Röda ladan" uppförs och normalskolan avvecklas
Gymnastikbyggnaden uppförs och slöjdlärarseminariet avvecklas
Önnestads folkhögskolas garantiförening konstitueras
En andra årskurs i vinterkursen inrättas och elevförbundet konstitueras
Huvudbyggnaden får sitt nuvarande utseende
Skolan får elektriskt ljus
Kvinnliga trädgårdsskolan inrättas
Elevförbundets första årsbok
En avdelning med kvinnliga elever inrättas i vinterkursen och slöjdskolan avvecklas
Elevhemmet Täppan förvärvas
Kjersti Bengtssons hus, den första skollokalen, eldhärjas
Sommarkurs i teoretiska ämnen inrättas
Nuvarande skolmuseet förvärvas
Garantiföreningen delas
Lärarbostaden Rosenlund förvärvas
Kvinnliga (Stora) elevhemmet invigs
Manliga (Lilla) elevhemmet invigs och Täppan rivs
Slöjdbyggnaden rivs
Sista kvinnliga sommarkursen genomförs och sista kvinnliga trädgårdskursen genomförs
En tredje årskurs införs i vinterkursen och vinterkursen förlängs från 22 till 30 veckor
Vinterkursen förlängs till 34 veckor
Sommarkurs för pensionärer införs
Det gamla elevhemmet Eksta ersätts av ett nytt med samma namn
Den gamla folkskolan (bibliotekshuset) förvärvas
Kurser för rörelsehindrade i Furuboda inrättas
Femdagars arbetsvecka införs
Collegeåret inrättas och Idrottshallen tas i bruk
Kurs om fysiska handikapp inrättas och elevhemmen Almelund, Bokelund och
Täppan samt lärosalstillbvggnaden på bibliotekshuset tas i bruk
Estetisk kurs inrättas och skolan engagerar sig i Konstskolan. Tomta och "Gustafssons" rivs
Terminskurs i allmänna ämnen inrättas
Hemtekniska kursen avvecklas
Den gemensamma skolbespisningen tas i bruk
Behandlingsassistentlinjen inrättas och vinterkursen förlängs till 36 veckor
Kommunikationskursen i Hässleholm inrättas och pensionärskursen avvecklas
Musik- och dramasalen tas i bruk
Bibliotekshuset återinvigs efter ombyggnad
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Kursen om fysiska handikapp avvecklas
Aktiveringskurs för dövblinda startar
Stora elevhemmet återinvigs efter tillbyggnad
Kommunikationskurs för hörselskadade startar
Terminskurs i allmänna ämnen startar
Kurs i europakunskap startar
Kompletteringskurser startar
Kristianstads sparbanks gamla byggnad i Önnestad köps
Prästgården köps
Teckenspråkslinje, 2 år, startar
Samarbete med Svanshals utbildningscentrum startar
Au pairkurs startar
Samarbetet med Furuboda folkhögskola kring kurser för rörelsehindrade läggs ner
Terminskurs i allmänna ämnen läggs ner
Livkursen startar
Kommunikationskurs i Hässleholm läggs ner
Mediekursen startar
Stora elevhemmet byggs om
Kommunikationskurs för hörselskadade läggs ner
Teckenspråkslinje för hörselskadade, 2 år, startar
Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning 2 år startar
Livkursen läggs ner
Au pairkurs läggs ner
TUFF startar
Eksta byggs om för teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen
Vuxendövtolkutbildning, 3 år, startar
Kurs i europakunskap läggs ner
Orienteringskurs startar (uppdragsutbildning från 1995)
Teckenspråkslinje för hörselskadade, 2 år, läggs ner
Mediekursen läggs ner
Kompletteringskurser läggs ner
Elevförbund upphör
Teckenspråkslinje blir en del av teckenspråks- och dövblindtolkutbildning
och blir en 4-årig eftergymnasial utbildning
Vuxendövtolkutbildning läggs ner
Kristianstads sparbanks gamla byggnad (bankhuset) säljs
Estetkursen läggs ner
Samarbete kring Konstskolan i Kristianstad upphör
Folkhögskolan öppnar Galleri Avvika i Kristianstads centrum
Önnestads konstlinje startar
Biblioteket flyttas till aulan, som renoverats
Expeditionen, vaktmästeriet och dataexpeditionen flyttar till prästgården, som totalrenoverats
Bibliotekshuset byter namn till Folkskolan
Samarbete med Svanshals utbildningscentrum läggs ner
Konstlinje - projektår startar
Almarna i allén vid folkskolan och prästgården fälls pga almsjuka och ersätts med naverlönn
Allmän linje för invandrade startar
Orienteringskurs blir allmän linje, förberedande
Textillinje - projektår startar
Samtliga utbildningar får 40 veckors läsår
Skolans internat öppnas som vandrarhem under sommaren
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Skolan startar allmänna kurser, särskilt för invandrare
Skolan breddar utbudet av sommarkurser tillsammans med Hemslöjden i Skåne
Tillgängligheten förbättras genom att Stora elevhemmet förses med hiss
Fasaden på huvudbyggnaden renoveras genomgripande
Dramasalen (Gymnastikbyggnaden från 1910) rivs
Konsthuset byggs för konstskolans verksamhet
Skolans internat som vandrarhem stängs
SE renoveras och köket moderniseras med ny utrustning
SFI-utbildning startas

