Stockholm i december 2016

Lönsamt jullovstips
När julmaten är uppäten, klapparna öppnade och de vanliga fritidsaktiviteterna börjar
kännas som rutin kan ett besök på någon av landets 4H-gårdar rekommenderas. Många
av dem är öppna under jullovet med djur ute i sina hagar och olika aktiviteter för både
allmänhet och medlemmar. Vem vet, ett spirande djurintresse kan vara början till ett
framtida yrke för jullovslediga? Djurbranschen är en växande bransch med många
karriärmöjligheter.
Dessutom visar en nyligen publicerad forskningsrapport från University of Guelph i
Kanada hur icke tävlingsinriktad djurverksamhet för barn och ungdomar har en positiv
inverkan på självförtroende, självkänsla och förmågan att hantera svårigheter i livet.
Forskaren, doktoranden Heather Sansom, besökte Sveriges 4H i höstat och har även
gjort en jämförande enkätstudie bland svenska 4H-medlemmar.
Man vet sedan tidigare att barn som växer upp med djur blir mer sociala, har lättare att
tolka kroppsspråk och tidigt utvecklar sina vårdande egenskaper bland annat. Alla
familjer har dock inga möjligheter att ha egna djur, så 4H kan vara ett bra alternativ.
- Det är många som börjat i vår verksamhet som barn och sedan arbetar med djur
som vuxna, säger Annika Hemingstam som är ordförande i Stockholms läns 4H
och som till vardags jobbar som naturbrukslärare vid Djurgymnasiet.
4H arrangerar djurskötarkurser, dagläger, lantgårdsläger och en mängd andra
aktiviteter, inte bara med djur utan även odling, idrott och teater för den som vill göra
mer än att göra ett besök.
- Vår verksamhet vänder sig företrädesvis till barn och ungdomar mellan 6 och 25
år och vår vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade,
välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden, fortsätter
Annika. Vi arbetar efter mottot ”av ungdomar, för ungdomar” och alla ledare är
unga.
Så vem vet. En rolig jullovsaktivitet kanske i förlängningen kan leda till en försörjning? I
branschen finns en rad olika yrken, såväl teoretiska som praktiska, med både små och
stora djur.
Gott Nytt År!
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Faktaruta

4H är en ideell och internationell ungdomsorganisation med bred verksamhet och finns i
80 länder.
4H står för:
HUVUD för kunskap
HJÄRTA för medkänsla
HAND för färdighet
HÄLSA för ett sundare levnadssätt
Många 4H-gårdar är öppna under jullovet men inte alla. Bäst är att gå in på respektive
4H-gårds hemsida och kolla öppettider och om föranmälan krävs till några aktiviteter.
Länk till lista på alla 4H-gårdar i Sverige finns på https://www.4h.se/gardar/
Forskningen kring 4H i Kanada har genomförts vid University of Guelph av PhD
candidate Heather Sansom. Hon studerar vid Ontario Agricultural College, School of
Environmental Design and Rural Development. Handledare under projektet: Dr Harry
Cummings, Dr Leah Levac och Dr Linda Liebenberg.
Länk till studien: http://heathersansom.ca/support-resilience-research.html
DYN-rapporten som nämns i texten kan laddas ned här: www.djuryn.se

Djurbranschens yrkesnämnd representerar arbetslivet och är ett nätverk för att bevaka och
driva gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering inom "djurbranschen
utöver lantbruksdjur och häst". DYN företräder medlemsorganisationer inom zoofackhandel,
djurparker, djursjukvård, försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer,
djurskydd och djurhem samt fackförbund.
www.djuryn.se

