Jaktinformation för elever i Grunnebacka
Onsdagen den 16 maj kom det att bli ett par annorlunda timmar för elever i Grunnebacka skola i
Rudskoga.
Skolan ”invaderades” då av hundar och jägare.
Andreas Wiklert, som är kretsens ungdomsansvarige, hade ordnat så att det blev jakt- och
naturinformation för eleverna. Till sin hjälp hade han Peter Moberg, Janerik Johansson och Henrik
Nyström.
Aktiviteten räknas som ett av de fria val som eleverna kan göra.
Väl utrustade med dator, projektor och uppstoppade djur av olika slag och storlekar drog skaran in i en
lektionssal och ställde i ordning för information.
Innan vi drog igång så svarade skolan blixtsnabbt upp på Henriks fråga ”Finns det kaffe?” Det fanns
inget klart men vänlig lärarinna trollade snabbt fram det önskade. Sedan var det dags att informera.
Vi hade gjort i ordning ett bildspel och när Henrik inledde med att säga ”Och har ni några frågor, så är
det bara att avbryta”. Han visste då inte vad verkan skulle bli! Ungarna var på bettet. Nästan vid varje
bild så hade de antingen en bra fråga eller egna erfarenheter att berätta om.
För en som en gång i tiden hoppat in som lärarvikarie så var det ett rent nöje att träffa på en artig
klass. Man räckte upp handen om man ville något. Och började inte prata förrän man fick ordet.
Kommenterades av oss att det var väldigt trevligt att prata med dem. Svaret blev, lite överraskande
”det är väldigt trevligt att prata med er.” (Inte alla som tycker i vanliga fall)
När vi började så hade vi 8 elever men redan efter 10 minuter så hade 4 elever kommit fram till att
alternativa verksamheten Drama inte var så intressant som Jakt. Alltså frågade de om de fick ansluta
vilket de naturligtvis gjorde.
Mycket lämpligt vald tidpunkt, för att när nästa bild visades så var en av de nytillkomna, Anton Möll, på
bild när han hjälper till med att skära köttfärskött vid älgjakten i höstas.
Avbrottet för lunch för eleverna kändes tydligen påtvingat. De hade hellre suttit kvar. Antagligen inte så
vanligt med populär ”kvarsittning”.
Efter snabblunch så var det först presentation av de uppstoppade djuren.. kunskapsnivån var bra.
Utdelning av informationsmaterial, bl.a. ungdomstidningen Akila hanns också med.

Janerik Johansson leder med fast och pedagogisk hand luftgevärsskyttet.
Sedan var det ut till det praktiska som omfattade luftgevärsskytte, titta och känna på jaktvapen, kolla
på hundpejl samt använda jaktradio.
Eftersom samtliga vi som var med som arrangörer är hundägare så blev det presentation av olika
medförda hundar och hur man jagar med dem. Peters 3 månader gamla jämthund stal showen.
Under tiden så blev korven färdiggrillad. Ingen jakt utan korv fick eleverna klart för sig.
När det blev dags för avslutning så var det ett nöjt gäng elever och informatörer. På frågan om de ville
ha mer jaktinformation så räckte alla upp handen. När vi sedan erbjöd dem att hänga med på jakt i
höst så stod glädjen högt i det obefintliga taket. Men som Peter sa, ”nu gäller det att ni kan övertala
era lärare om att det går bra att göra det”.
När Henrik sedan var nere för en avstämning så var lärarna mycket nöjda och hoppades att det kan bli
en återkommande aktivitet.
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