Yrkesutbildningar vid Önnestads folkhögskola från 1868 –
Önnestads folkhögskola har sedan starten erbjudit en rad olika, yrkesinriktade utbildningar.
Redan från början var skolan tydligt yrkesanknuten främst mot lantbruket, för att under
senare år i allt större omfattning utveckla yrkesinriktade utbildningar som komplement till de
allmänna kurser som alla folkhögskolor nu erbjuder.
Yrkesutbildningarna som redovisas nedan är endast överskådligt beskrivna och den som
önskar närmare information om innehåll och omfattning får vända sig till skolan.
1868 (1.11)

Folkhögskolan förrättade sitt första upprop med 42 elever varefter
ytterligare 8 tillkom under året. De flesta deltagarna kom från
traktens bondehem för att skaffa sig bildning men framför allt
utbildning inför sitt kommande yrke som bonde.

1876 (1.10)

Skolans första slöjdutbildning startade i samarbete med Kristianstads
läns centralslöjdskola. Träslöjd blev mest populärt.
Inrättades en lantbruksundervisning för vilken antagningskravet var
att ha gått 1 år på folkhögskola. 1887 övergick den till att bli
Kristianstads läns lantmannaskola.

1881

En fortbildningskurs för folkskollärare startade vid slöjdskolan i
Önnestad. Den övergick senare till att kallas Kristianstads läns
slöjdseminarium och därefter för Skånes slöjdlärarseminarium.
Utbildningen lades officiellt ner 1901 men fortsatte med tynande
tillvaro fram till 1916.
(Vävstolar utvecklades, den så kallade Önnestadsvävstolen,
tillverkades och såldes (3 000 st) bl a till USA fram till 1949).

1898

Startade utbildning för äldre flickor för att ….bilda och uppfostra
den unga kvinnan för livet och hemmet……. Först 1962 hade den
tjänat ut – enda förändringen var tillkomsten av skolköksundervisning.

1913-1963

Den kvinnliga trädgårdsskolan inrättades och fortlevde sedan till dess
att den lades ner 1963. Tanken var att kvinnor i alla befolkningsgrupper skulle få praktisk och teoretisk kunskap i trädgårdsskötsel för
att kunna sköta mindre eller medelstora trädgårdar. Yrkesinriktningen
var viktig.

1962-1978

Tillkom en handarbetsdel och teoridel samt senare också
skolköksundervisning. (Beskrevs som lanthushålls- och husmodersskola). Under senare år kallad för hemteknisk kurs.

Den övergick så småningom till att bli en textilkurs bl. a tänkt för
deltagare som vill ”starta eget”. Kursen finns fortfarande men heter
nu Textillinjen.
1974–1991

Kurs om fysiska handikapp introducerades. Bakgrunden var
erfarenheter från undervisningen av gravt rörelsehindrade elever.
Anatomi, fysiologi, hygien, psykologi och pedagogik mm samt
praktikveckor ingick i kursplanen. Det var en terminskurs.

1975-2006

Estetisk kurs startade med syfte att ge bl. a förskollärare en estetisk
komplettering för sitt arbete. Vidare inleddes ett samarbete med
Folkuniversitetet angående Konstskolan Kristianstad.

1985-

En tvåårig behandlingsassistentutbildning startade. Under senare
år har den ändrat namn till Behandlingspedagogutbildning och är nu
en tvåårig, eftergymnasial utbildning.

1994

Började en tvåårig teckenspråksutbildning.

1996

Började en tvåårig teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

2005

Slogs de båda utbildningarna ihop till att bli en 4 årig,
eftergymnasial teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

vt 1999-2005
(avslutades i o m vt)

Skolan bedrev vuxendövtolkutbildning, en eftergymnasial, 3årig
utbildning, som upphörde 2005.

2006

Konstlinjen startar i Önnestad efter det att samarbetet med
Folkuniversitetet kring Konstskolan i Kristianstad avvecklats.

