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Massa vackte f ramtidsdrommar 
Elever och narinqsliv mottes pa Getinqeskolan 
GETINGE. 
"Framtiden ar Din" 
var namnet pa arets 
upplaga av Geting-
eskolans yrkesmassa. 
Och visst kandes det 
sa nar eleverna pre
senterade sina dro-
myrken i veckan. 

Nara 800 besokare fanns pa 
plats niir massan gick av sta-
peln i torsdags. 
40 olika yrken presenterades 
av eleverna och variationen 
gick inte att klaga pa. 
Politiker, polis, sommerska, 
sjukgymnast, frisor och elek-
triker var nigra exempel pa 
jobb som illustrerades. 
En av manga nior som stallde 
ut var 15-ariga Johanna Eng
strom. 

Hon hade, precis som alia an-
dra, skuggat ett yrke efter eget 
val i tva dagar. 
Hennes minipraktik gjorde 
Hon som hastveterinar pa Hal-
lands Djursjukhus. 

- Jag gillade vcrkligen tiden 
dar! Det var jattekul, aven om 
det var kort. 

Din monter sticker verk-
ligen ut. Har har du allt 

99 
Det ar precis 
sa har vi vill 
att det ska 
fungera 

fran sprutor och piller till 
operationsutrustning. 

- Ja, det har varit mycket 
slit med alia grejer. Men nu ar 
allt klart at jag jiittenojd, siiger 
Johanna med ett leende. 

Spannande resa 
Joel Kailsson hoU ti l l pa ett 
annat hall i lokalen. 
Han och klasskararaten Gus-
tav Johansson hade skuggat en 
vaktmastare. 
Deras monter var full av spi-
kar, hammare, sagar och an-
dra verktyg. 

- Det har varit kul i dag. En 
hel del har varit framme och 
fragat oss saker. Och spikat 

VETERINAREXPERT. Johanna Engstrom var en av drygt 90 nioendeklassare som presenterade yrken i Getinge. Hennes monter om jobbet 
som hastveterinar horde till de mest genomarbetade och var poppis under dagen. 

da, sager Joel och hanvisar t i l l 
en luggsliten trabit en bit bort. 

Vad tyclter du om mas
san? 

- Kanon. Att verkligen fa se 
hut ett jobb funkar var span

nande. Man larde sig en massa 
kanns det som, sager Joel 
Karlsson. 

Imponerande resultat 
En av flera tankar med massan 
iir att knyta samman skola och 

naringsliv. 
Detta uppmarksammades 
ocksa av ett flertal av stadens 
foretagare som var pa besok. 
Karolina Davidsson, V D for 
Halmstads Naringslivs AB, 
var imponerad av elcvernas 

arbete. 
- AH heder at initiatives 

Det at precis sa har vi vill att 
det ska fungera, sager hon. 
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