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Sidan 3
Zuhal Timori har slutat 
9:an. Hon summerar 
sina 3 år på Hofgårds-
skolan och ser framåt.

Sidan 6
Många nämner hans 
namn när det blir tal 
om Hofgård. Lennart 
Sallergård är en levande 
lärarlegend. 

Sidan 7
‒ Ny litteratur, den allra 
senaste tekniken och 
härliga elever. 
Tekniklärarna Malin 
Sandahl och Roger 

Klahr visar att utveck-
lingen inte stått stilla på 
Hofgård.

Sidan 8-9
Pangbullar, läxförhör, 
musik och lärare. Ta del 
av minnen från några 
bekanta före detta Hof-
gårdselever. 

Sidan 14-15
De var inte lärare, men 
erbjöd nog en hel del 
kunskap ändå. Bo Her-
mansson och Thomas 
Johansson höll dörren 
till vaktmästeriet öppen 
för eleverna. 

På omslaget
Sidan 4-5
För 50 år sedan snickrades det in i det 
sista för att hinna klart till terminsstart 
och mottagandet av 500 nya elever den 
25 augusti 1969. Den officiella invig-
ningen skedde dock drygt ett år senare.

Framåtblick
Sidan 16
Fredrik Håkansson, ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden, blickar framåt.

”Sävsjö kommun tar ansvar 
och blickar framåt”            
Traditionsenligt var merparten av eleverna i 
avgångsklasserna utklädda i olika kreativa mun-
deringar den näst sista veckan på terminen. Så 
även Zuhal Timori, 9C, som varit aktiv i elevrå-
det. Hennes klädsel för tankarna till sagosam-
lingen ”Tusen och en natt ”. 

– De här tre åren har varit jätteroliga på Hof-
gårdskolan. Klassen var väldigt energifylld och 
pratglad.  

När hon får frågan om vad som varit bäst under 
de här åren, så funderar hon en stund: 
– Det hände väldigt bra grejer, speciellt under 
sista halvåret med friluftsdagar, och sista veckan 
med fotbollsdag och campingdag som stärkte 
gemenskapen och kontakten med andra elever 
på skolan. 

Zuhal poängterar att det även har varit intensiva 
perioder med prov, inlämningar och läxförhör. 
Hon säger att det ändå varit hanterbart och 
lagom med uppgifter. Speciellt som man kommit 
överens med lärarna om att inte ha mer än två 
prov i veckan. Det verkar finnas ett fungerande 
elevinflytande på Hofgårdsskolan. 

–  Elevrådet gjorde sin röst hörd. I våras tyckte 
elevrådet att biblioteket borde snyggas till. En 
liten grupp med bildlärare och elever tillsattes 
för att planera jobbet. Nu är målningen av bibli-
oteket klar.  

Vad gör du idag? 
–  Jag går Naturprogrammet på Aleholm. Min 
plan är att kunna arbeta som läkare i framtiden 
och då kanske som kirurg. Jag brinner för att 
hjälpa människor. Även som barn spelade vi ofta 
läkarspel. Läkaryrket har alltid varit min dröm. 

Hur ser du på framtiden i ett  
Sävsjöperspektiv? 
– Det går bra för Sävsjö. Kommunen tar åt sig 
av kritik och försöker förbättra sig. Det finns rätt 
gott om aktiviteter för ungdomar på sommarlov 
och sportlov. Sävsjö kommun tar ansvar och 
blickar framåt, avslutar Zuhal. 

”Tusen och en natt” kan spåras till 
800-talet efter Kristus. Kanske har 
Zuhal hört sagorna som barn och 
inspirerats. Hofgårdsskolans 
pedagoger har lagt en gedigen 
grund för Zuhal och hennes 
klasskamrater. Nu får Ale-
holms pedagoger förvalta 
deras kunskaper komman-
de tre år. 

Zuhal Timori i sin utklädnad inför skolavslutningen. 
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Skolmaten ‒ ett recept på 
lyckat lärande
Sidan 10-11
Att eleverna lär sig bättre med mat i magen 
är sedan länge fastslaget. Måltidsplanerare 
Alexander Koprivica arbetar för att ”maten ska 
landa i magen”. Dessutom får vi recept på en 
nytolkning av en gammal favorit ‒ korvburgare 
med lingoncoleslaw. 

Hållbar 
framtid
Sidan 12-13
Njudung Energi 
ger energispartips 
och berättar om 
energi från sol 
och vindar. 
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Hofgårdsskolan öppnar 
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Hofgårdsskolan.
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1970

Hofgårdshallen blir klar 
lagom till terminstarten.
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Hofgårdsskolans historia går hand i 
hand med grundskolereformernas genom-
förande under 1900-talets andra hälft. Den 
gamla tidens folkskola skulle under 1960- 
och 1970-talet fasas ut till förmån för den 
nymodiga och moderna nioåriga grundsko-
lan. Den så kallade “enhetsskolan” infördes 
med betoning på en jämlik skola för alla, 
med fostran i de demokratiska värdering-
arna.

Hofgårdsskolan öppnades upp för un-
dervisning inför höstterminen måndagen 
den 25 augusti 1969. De lokala tidningarna 
beskrev öppningen som lyckad men att 
tidsprogrammet genomfördes med ”små 
marginaler”. 

In i det sista snickrades det så att skolan 
skulle kunna öppnas upp för undervisning 
av cirka 500 elever. Även om själva huvud-

byggnaden ansågs vara färdigställd sakna-
de skolan både en gymnastiksal och utrym-
me för skolbespisning vid öppnandet. 

Uppförandet av Hofgårdshallen och den 
tillhörande Hofgårdsrestaurangen stod 
inte färdigt förrän vid terminsstarten 1970. 
Den officiella invigningen skedde därmed i 
december 1970 i den nybyggda Hofgårds-
hallen till tonerna av elevensemblens glada 
trumpetspel. Invigningstalet sköttes av 
länskoleinspektören och innehöll eleganta 
redogörelser om den nya skolformens syfte 
och matematiska utläggningar om elev-
kostnader. 

50 år har gått sedan Hofgårdsskolans 
officiella invigning. Under sina 50 år har 
skolan upplevt skolvärldens ständiga driv-
kraft att förändras och förbättra sig. 
Vem vet vad som väntar i framtiden?

Skolan som öppnade 
innan den invigdes

Hofgårdsskolan nu och då. Fotot är taget av Allan Lagerqvist klockan 
09.25 den första skoldagen på nya högstadieskolan, 25 augusti 1969.
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Läraryrket, 
ledarskap 
och laganda
Lennart Sallergård är en av rekordinnehavarna 
med sina 43 år inom lärarkåren i Sävsjö. Lennart 
inledde sin tjänst som lärare i tyska och engelska 
på Hofgårdsskolan år 1977 och har arbetat kvar 
sedan dess. 

Vad är det som har lockat dig 
att stanna kvar på Hofgårds-
skolan i så många år?
– Jag har trivts så bra på Hof-
gårdsskolan under alla dessa år 
och haft fantastiska kollegor och 
elever! Jag har också uppskattat 
den trygghet som jag har känt som 
medarbetare i Sävsjö kommun. Det 
är en lagom stor kommun och det 
har varit lätt att få en bra kontakt 
med både elever och föräldrar.

Som 71-åring jobbar Lennart 
delvis kvar på Hofgårdsskolan. 
Coronapandemin har för tillfället 
satt stopp för undervisningspla-
nerna men Lennart hoppas kunna 
återvända till undervisningen i ett 
år till. 
– Det vore ju tråkigt om mina 43 

år inom läraryrket avslutades mitt 
i en pandemi, säger Lennart. 

Vad är det bästa med att vara 
lärare?
– Det bästa med att vara lärare är 
de sociala kontakter man knyter 
med ungdomarna. Kontakter som 
håller genom åren. Man känner sig 
extra uppskattad som lärare när 
elever från gymnasiet kommer till-
baka och hälsar på, eller när man 
möter före detta elever på stan. 
Lennart fortsätter: 
– Elever i högstadiet utgör dess-
utom bra åldersgrupper att arbeta 
med eftersom det händer så myck-
et i deras liv under den tiden. Det 
är roligt och givande som lärare att 
se elevernas utveckling.
Vid sidan av läraryrket har Lennart 

varit fotbollstränare och är också 
en hängiven Chelseasupporter. 
Fotbollsintresset influerar hans 
ledarskap både på och utanför 
planen.  
– Man kan likna en skolklass vid 
ett fotbollslag. För att bygga upp 
ett bra lag så behöver man bygga 
upp en god sammanhållning och 
gemenskap. Detsamma gäller för 
en skolklass. 

Vilka har varit de största 
förändringarna i skolvärlden 
under din tid som lärare?
– Om man jämför dagens skola 
med när jag började undervisa i 
slutet av 70-talet så upplever jag en 
stor skillnad. Eleverna är modiga-
re, frispråkigare och ifrågasätter 
mer.

Lennart Sallergård är en riktig lärarveteran. 

Hofgårdsskolan har satsat 
mycket resurser på att utveckla 
tekniken för att uppnå läroplanens 
nya mål i ämnet.  
– Skolan har en toppmodern 
utrustning. Eleverna konstruerar 
muggar i ett dataprogram och 
skriver ut det i en 3D-skrivare, 
förklarar teknikläraren Malin 
Sandahl.  
– Grundmaterialet som används 
i 3D-skrivaren är delvis gjort av 
majsstärkelse, säger Roger Klahr, 
tekniklärare. 

Det sker en ständig utveckling 
från mekanik till elektronik. Idag 
lever vi med självkörande gräs-
klippare, dammsugare, bilar och 
samhället är långt framme med 
AI, artificiell intelligens. 
– Eleverna jobbar med att pro-
grammera legorobotar. Uppgiften 
kan vara att se till att legoroboten 
lyfter någon sak och lägger den i 
en låda, säger Malin. 

Redan i årskurs 7 lär sig elev-
erna att konstruera öppningsbara 
broar. Ibland, som exempelvis vid 
broarbetet och programmeringen 
av legorobotar, skriver de en rap-
port som visar hur de tänker kring 
individ, samhälle och miljö. 

Roger lämnar nu över stafett-
pinnen som lärare till Malin. 
–  Jag har trivts väldigt bra men 
resorna till och från jobbet har va-
rit påfrestande. Därför jobbar jag i 
Jönköping nu, säger Roger. 

Malin har hittills jobbat som 
lärare i matematik och natur- 
orienterande ämnen på Hofgårds-
skolan. Vid höstterminen utökade 
hon undervisningen med teknik 
och tog över efter Roger. 
– Ny litteratur, den allra senaste 
tekniken och härliga elever. Det är 
inspirerande att jobba som lärare 
här, avslutar Malin. 

I takt med tekniken 
– 50 år av ständig utveckling 

Malin Sandahl och Roger Klahr 
visar upp den moderna 
utrustningen i ämnet teknik. 

Lennarts lärarstil kan beskrivas 
som en balans mellan att ha roligt 
och ta till sig kunskaper inför fram-
tiden.
– Det är viktigt att ha roligt i sko-
lan men elevens lärande ska alltid 
vara i centrum.

Hur minns du din egen stu-
dietid?
– Jag skulle beskriva mig som en 
ambitiös student som alltid ville 
göra mitt bästa. Det handlade inte 
om att vara bäst utan att alltid göra 
mitt bästa. 
Lennarts driv är något som han vill 
förmedla till sina elever.
– Alla kan inte vara bäst på allt 
men alla kan göra sitt bästa. 
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Så minns vi Hofgårdsskolan
Röster från några välbekanta elever genom åren. 

Mia Karlsson 

Mamma och manager till skidstjärnan Frida Karlsson. 
‒ Jag har massor av härliga minnen från Hofgårdsskolan och högstadiet. Duktiga  
lärare, härliga kamrater och mycket idrottsaktiviteter. Rundan ”runt sjön” på idrot-
ten, skol-DM i både volleyboll, skidåkning, pingis och fotboll. Vi var en stark upp-
ställning tjejer i vår årskull, så det blev mycket applåder.  

Ytterligare ett starkt minne är från ungdomsdanserna, då en gång bandet Europe 
skulle spela. De var inte så kända då (det är ju längesedan man gick på högstadiet) 
men då när det var dags gick alla ut, och det var ett tiotal kvar framför scenen. Och 
så förstås – pangbullen!

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD

FOTO: NADJA LINDBERG

Pär Fürst Nilsén 

Operasångare, barryton.
‒ Det första minnet är från när jag gick i 8:an och vi 
hade öppet hus. Jag och min klasskompis Linus stod i 

kön till korven, skämtade, skojade och dummade oss, så 
som vi brukade göra. Jag vänder mig om vid ett tillfälle 

och får då ögonkontakt med en tjej som log mot mig och 
som jag då trodde skrattade åt oss och hur roliga vi var. Så var 

dock inte fallet men i efterhand är detta ett stort minne då tjejen hette 
Anna och senare kom att bli min flickvän och numera fru.

Det andra minnet är när jag i 9:an var med och framförde musikalen 
Grease för hela skolan samt anhöriga.  
Jag skötte då trummorna och det var väldigt roligt att på ett så ”proffsigt” 
sätt framföra en musikal på högstadiet. Det var musiklärare Veronika 
Uhras Johansson som var den stora drivkraften  och inspiratören som 
gav oss självförtroendet att ge järnet i denna föreställning och vi alla 
gjorde vårt yttersta för att det skulle bli en så bra föreställning som bara 
var möjligt. Det var riktigt roligt och många i ensemblen vågade blomma 
ut och bjuda på sig själva.

FOTO: PRIVAT

Gabriel  Popanicic 
Sävsjös egen hockeyprofil.

‒ Jag har många fina minnen från Hofgårdsskolan och 
det blir svårt att plocka ut det allra bästa. Men jag är 
glad att jag fick möjligheten att få gå högstadiet med 

den fina årskullen 89-93 under dessa 3 år. 

Måste också få nämna lärarprofilerna Börje Larsson, 
Lennart Sallergård och Peter Funke. Är helt övertygad om att 

många har härliga minnen från dessa tre. Börje har jag bra kontakt 
med än i dag och vi träffas på fritiden med jämna mellanrum. Då bru-
kar ju ett och annat minne lyftas upp!

Susanne Rydén 
Operasångerska, född i Hjärtlanda.

‒ Att börja på Hofgårdsskolan innebar nya vänner och 
sammanhang vilket jag upplevde som oerhört positivt. 
Jag minns en engagerad och inspirerande lärarkår, inte 

minst när det gällde språk, där jag fick en fin grund som 
jag haft glädje av under hela mitt yrkesliv. Musiken fanns 

redan då som en viktig del i mitt liv och med skolavslutning-
arna i idrottshallen mötte jag den dittills största publiken, även det 

en viktig erfarenhet att ta med sig och bygga vidare på. Och fortfaran-
de kan jag känna smaken av eftermiddagens pangbulle* i cafeterian, 
innan jag gick vidare till musikskolan eller körövningen.

Eva-Lena Frick 
Före detta VD för Vasaloppet. (Till vänster i bild.)

‒ Minnet härrör sig från cafeterian i Hofgårdshallan, de gröna stolarna 
i de små båsen där man åt pangbullar á 1 kr och 50 öre.

Jag minns att man kunde välja musik (kassettband) om man sa till i 
kiosken. När jag hör vissa av dessa låtar idag tänker jag alltid på dessa 

gröna stolar och goda pangbullar.

Ett annat minne är från musiken med Ivar Möller. Vi trummande med fingrarna i 
bänken till ljudet av ”telefoonkataloog”.
TILL VÄNSTER I BILD. FOTO: PRIVAT

ILLUSTRATIONERNA ÄR HÄMTADE FRÅN 
SKOLTIDNINGAR I HOFGÅRDSSKOLANS AKRIV.

*Pangbulle
För dig som inte växt upp i Sävsjö 
kan fenomenet behöva förklaras. 
En Pangbulle är en ljus fralla med 
mycket ost i som värms i micron så 
att osten smälter. 

TILL HÖGER I BILD OVAN. FOTO: PRIVAT
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Om sjuttiotalets skolmat skul-
le läggas upp på tallriken i matsa-
len i dag skulle nog många tycka 
att den var lite färglös. Mandel-
fisk, potatisbullar med blodkorv 
och minestronesoppa var vanliga 
rätter då. Den färska salladen var 
sällsynt och i stället serverades 
ofta kokta grönsaker eller vitkål-
sallad med lingonsylt. 

Men några klassiker består. 
Spagetti med köttfärssås, fläsk-
pannkaka och korv stroganoff, för 
att nämna några.  

En annan klassiker, som många 
som gått i skolan i Sävsjö kom-
mun minns, är korvburgaren. Du 
som inte är uppvuxen i kommu-
nen kanske känner igen den som 

”Göteburgare” eller ”Parisare”. 
Här i hemkunskapsköket på Hof-
gårdsskolan har denna falukorv 
i hamburgerbröd fått en nytolk-
ning.  

Måltidssamordnare i Sävsjö 
kommun, Alexander Koprivica 
provsmakar och ger tummen upp. 
Och att maten är god är så klart 
viktigt. 
– Vårt fokus är att maten ska lan-
da i magen, säger han och berättar 
att eleverna är utgångspunkten 
när matsedeln ska planeras.  
– Köksansvariga från våra olika 
tillagningskök träffas och planerar 
tillsammans. Vi utgår ifrån vad 
livsmedelsverket rekommenderar 
och vad eleverna tycker. De har 
faktiskt mer inflytande än vad de 

kanske tror, bland annat genom 
matråden som de har varje ter-
min, säger Alexander.  

När han jämför skolmaten då 
och nu ser han flera förändringar. 
Nu arbetar kostenheten med ett 
större fokus på vegetariska rätter, 
hållbarhet och matsvinn. Det finns 
färre tillagningskök och fler mot-
tagningsskök.  
Men att skolmaten är viktig har 
inte förändrats. 
– Det viktigaste är att barnen äter 
så att de orkar med skoldagen. 
Favoriter i dag är panerad fisk 
med kall sås, pasta med tomatsås 
och så klart – tacos. Men detta 
kanske kan bli en ny favorit, tror 
Alexander och tar sista tuggan av 
sin korvslider. 

Skolmaten då och nu

Korvsliders med 
lingoncoleslaw 
Dessa små mumsbitsburgare kallas sliders. Vi har 
gjort brödet lite mindre och lagom för en korvskiva. 
Passar bra som matigt mellanmål mellan skola och 
träning eller som ett roligt alternativ till korv med 
bröd på barnkalaset. Vill du äta den till lunch – ta fler! 

Ingredienser till 6 små sliders 
6 små bröd
6 skivor falukorv 
Skivad gurka 
Skivat äpple 
Skivad tomat 
Picklad rödlök 
Senap och ketchup 

Gör så här
Köp färdiga småfrallor eller lyxa till det och baka själv. Här har 
vi bakat kalljästa hamburgerbröd i miniformat. Ta ett vanligt 
recept på hamburgerbröd, låt degvätskan vara kall, använd 
bara en fjärdedel av den angivna mängden jäst, baka ut och 
låt jäsa över natten. Förvarar du dem svalt kan de gott stå 
övertäckta upp till 20 timmar.  

Skiva äpple, gurka och tomat. Stek falukorven och lägg ihop 
din slider med grönsakerna och löken, senap och ketchup. 
Servera med lingoncoleslaw. 

Lingoncoleslaw 
2 dl finstrimlad vitkål 
½ rivet äpple 
2 msk créme fraiche 
2 msk majonnäs 
1 tsk senap 
4 msk rårörda lingon (färska eller frysta lingon, 
blandade med 2 tsk strösocker)
Salt och peppar 

Tips! Pickla din egen rödlök 
Skär tunna skivor av rödlök och lägg i en plastpåse. Häll 
i några teskedar vinäger och några teskedar strösocker. 
Stäng påsen och krama den i händerna. Låt ligga i kylskå-
pet över natten.  

Alexander Koprivica provsmakar korvsliders.

För recept och tillagning står kommunikatör och 
matentusiast Rosemarie Engblom, Sävsjö kommun.

Skolbespisningen på Hofgårdsskolan, 1969.
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Välj lokalproducerad, förnybar 
el! Var klimatsmart och gör ett 
miljötillval på ditt elavtal från 
Njudung Energi. Tillsammans 
skapar vi en hållbar framtid.  

Hållbarhet är viktigt för oss på 
Njudung Energi. Vi investerar i och 
utvecklar lokal förnybar elproduktion. 
Vi äger flera produktionsanläggningar 
för både vattenkraft och vindkraft och 
på vår fjärrvärmeanläggning i Sävsjö 
har vi installerat solpaneler.

Vattenkraft
Vår lokalel är 100 procent vattenkraft 
som produceras i våra egna vatten-
kraftverk i Emån vid Alseda, Bruksgår-
den och Aspö i Vetlanda kommun. 
Vid ett optimalt vattenflöde i Emån, 
har våra vattenkraftverk kapacitet att 
producera 7 gigawattimmar per år.

Erikshester vindpark
Erikshester vindpark är belägen cirka 
7 kilometer sydost om Vetlanda och 
byggd för produktion och försäljning 
av elenergi till den nordiska elmark-

naden. Njudung Energi Vetlanda AB 
äger 33 procent av bolaget och är en 
av totalt 14 delägare. Vindparkens be-
räknade årsproduktion är 35 gigawat-
timmar. 

Solenergi
Vi har en solcellsanläggning på vår 
fjärrvärmeanläggning Bulten i Sävsjö. 
Den totalt 299 kvadratmeter stora 
anläggningen beräknas ha en årspro-
duktion på 44 000 kWh och drygt  
26 000 kg koldioxidutsläpp/år ska 
kunna undvikas.

Sol, vind och vatten…

Mikroproducent, vad innebär det? 
Att vara mikroproducent innebär att du själv produ-
cerar din egen el, som du sedan själv gör av med. Den 
el som du inte gör av med vid tillverkningstillfället, 
alltså överskottet, det säljer du tillbaka till oss. När du 
gör detta, får någon annan i vårt elnät glädje av din 
egenproducerade el och elen blir så närproducerad 
och miljövänlig som det bara går. Visst låter det bra! 

Lär dig mer om solpaneler 
Solpaneler är precis vad det låter, paneler som kan 
installeras på ditt tak för att du själv ska kunna pro-
ducera din egen el med hjälp av solens strålar. För 
att få dina solpaneler så effektiva som möjligt är det 
en fördel om du har lutning på taket och en sida som 
vetter mot syd. 

Även om solen inte alltid skiner så mycket som vi kan-
ske kan önska i Sverige, funkar solpaneler ypperligt 
här hos oss. När solen lyser producerar din anläggning 
såklart som mest el, men även på molniga dagar pro-
duceras det. Mellan mars och oktober är produktio-
nen som allra högst och solpaneler omvandlar ca 15 
procent av solenergin till el. 

Solpaneler är både miljövänligt och enkelt! Solpane-
ler är i stort sett helt underhållsfria, ger inte ifrån sig 
några utsläpp och de är dessutom helt fria från både 
lukt och ljud. 

Marcus Tingvall
‒ Att stänga av TV och 

andra apparater på 
off-knappen istället 
för att sätta dem i 

standbyläge är mitt 
bästa tips.

Elisabeth Fredriksson
‒ Sänk inomhustem-
peraturen! Många 
hus är inställda på 23 
grader som inom-

hustemperatur, men, 

ungefär 21 grader är optimalt för att 
du ska känna dig pigg. Du kan sänka 
temperaturen ytterligare när du är 
bortrest. En ny termostat kan också 
göra skillnad!

Susanne Hedberg
‒ Gör en inköpslis-
ta och storhandla 
istället för att 
handla lite varje 

dag. Dels spar du 
på transporterna till 

och från butiken, men det blir också 

mindre matsvinn om du planerar och 
därmed går det åt mindre energi till 
matproduktion.

Torbjörn Eklund
‒ Kyler du ditt hus? 
Då är det smart 
att dra ner rull-
gardinerna eller 

persiennerna på 
södersidan och inte 

öppna fönster och vädra 
när det är varmt ute för att det inte 
ska gå åt så mycket energi.

Fakta om mikroproduktion

Energispartips
Även om du väljer klimatsmart energi finns det ju anledning att hushålla med elen. 
Fyra av Njudung Energis medarbetare delar med sig av sina bästa energispartips.

Välkommen att prata  
elavtal med mig!
‒  Jag heter Anton Petersén och  
jobbar sedan årsskiftet som elhan-
delssäljare på Njudung Energi. Om 
du vill prata elavtal är du välkommen 
att kontakta mig. 

Du kan ringa 0383-76 38 14 eller 
mejla elhandel@njudung.se   
För att jag ska kunna erbjuda dig det 
avtal som passar dig bäst, finns flera 
olika avtalstyper att välja mellan. 

Jag hjälper dig gärna att reda ut 
skillnaden mellan fast och rörligt 
avtal, vad är egentligen vintersäkring 
och på vilket sätt du kan göra ett 
miljötillval, så du väljer ett klimats-
mart och lokalproducerat alternativ. 
Hoppas vi hörs!



14 15

TEMA: Hofgårsskolan 50 år

14 15

TEMA: Hofgårdsskolan 50 år

Både Bo och Thomas började arbeta på Hofgårds-
skolan 1982. 
– På den tiden gjorde vi vaktmästare allt möjligt. Jag 
skötte all kopiering, säger Thomas Johansson och be-
rättar hur han handvevade den stora maskinen som 
gjorde elstenciler. 

De öppnade på morgonen och turades om att 
låsa på kvällen, efter att alla studiecirklar som hyrde 
klassrummen gått hem. De renoverade, skottade snö 
och satte fram alla 500 stolarna vid luciafirandet. De 
hjälpte eleverna med allt ifrån att bygga teaterkulisser 
till att öppna skåpet när de glömt sin nyckel. Och det 
hände nog en och annan gång att de lyfte ned någon 
som satt uppe på skåpen också. 

– Det fick de inte, men det gjorde de ju hela tiden, 
skrattar Bo.
Men det fanns även en del arbete som kanske inte 
stod i arbetsbeskrivningen. In till Bo och Thomas 
kom ofta de som inte riktigt orkade med skolan.
– Dörren stod alltid olåst in till oss på vaktmästerier. 
Det var en grupp elever som ofta kom till oss och pra-
tade och vi körde aldrig ut dem, berättar Bo. 
– Ibland fick de hjälpa till och städa upp eller måla 
om de haft sönder något. Men det var jättegoa ungar, 
minns Thomas. Bo nickar instämmande.
– Vi hade tålamod, men kunde också vara stränga. 
Det är så roligt nu när jag träffar de eleverna på stan. 
De brukar dunka mig i ryggen och säga ”hallå, vakt-
mästaren, kommer du ihåg vad roligt vi hade?”. 

”Vaktmästeriet 
var alltid öppet 
för eleverna”
Bo Hermansson har bjudit hem sin gamla kollega Thomas Johansson på 
kaffe ute på verandan som vetter ned mot kohagen och sjön. Tillsammans 
minns de tiden som vaktmästare på Hofgårdsskolan under 80-talet. 

Bo häller upp kaffe med en extra dos strösocker 
till Thomas och de både minns kafferasterna klockan 
halv tio på kontoret. 
– Vi hade högt i tak och ibland köpte vi trisslotter 
tillsammans. Vi skrapade och köpte nya lotter för det 
vi vann för. Ibland kunde det hålla på i över en vecka, 
berättar Bo. 

De sitter länge i solen på verandan och minns 
människor, händelser och platser. Kuratorn Bertil 
Boman, när barnen kastade snöboll på klockan så att 
visan stannade, surströmmingen som gömdes någon-
stans vid skolavslutningen och luktade i hela skolan, 
och så alla dessa ungdomar som gjort något bus och 
som sedan fick reparera sin skada under vaktmäs-

tarnas vakande blickar. De barnen minns de med 
särskild värme. 
– Ja, det var en rolig tid på Hofgårdskolan, det var 
det, sammanfattar Thomas och Bo.  

Thomas Johansson och Bo Hermansson minns tiden på Hofgårdsskolan.



Fredrik Håkansson
Ordförande, barn- och utbildningsnämnden

En plats för varje elevs utveckling

Vi var den sista sexan från Rörvik som läste vidare på 
Hofgårdsskolan. Ny skola, nya lärare och håltimmar 
var ett nytt begrepp. Det gällde att vara snabb ner till 
”Pavven” för att boka ett biljardbord och till Roxettes 
nya skiva ”Look Sharp” spelades åtskilliga matcher.
 
När nu Hofgårdsskolan firar sitt 50-årsjubileum är vi 
många som bär på fina minnen från vår tid som elever 
på skolan. För egen del känner jag en stor tacksamhet 
till lärare och personal som, med engagemang och 
tålamod, väglett så många ungdomar genom åren mot 
kommande studier och arbetsliv.
 
Att skapa en miljö där varje elev blir sedd och bemött 
utifrån sina unika förutsättningar är förstås en stor 
utmaning. Där är skolans arbete med värdegrund 
och sammanhållning betydelsefull och en anledning 
till att trygghet och studiero har stärkts, vilket även 
elevrådet gav utryck för vid mitt besök hos dem under 
vårterminen.
 
Skolan såsom samhället i övrigt befinner sig i en 
ständig förändringsprocess. Vi kommer fortsätta att 
satsa på barn- och utbildning i vår kommun för att de 
kunskaper och förmågor som varje elev bär på ska få 
utvecklas på bästa sätt. 
 
Grattis Hofgårdsskolan till de första 50 åren!

Framåtblick

savsjo.se/corona

Vi håller oss uppdaterade ‒ gör det du också!
Läs Sävsjö kommuns råd, riktlinjer, frågor och svar som 
handlar om coronaviruset, covid-19. 

Tillsammans 
fortsätter 
vi minska 
smittsprid-
ningen!

Stanna hemma om 
du är sjuk.

Håll avstånd.

Tvätta händerna. 


