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I träslöjdsalen ligger doften av trä, linolja och balsamterpentin som ett mjukt täckte över den ivriga verksamhet som pågår.
Eleverna arbetar koncentrerat med sina skapelser.
Ibland behöver de råd och hjälp. Örjan Bok går runt bland
eleverna, visar och berättar, men bara lagom mycket. För
honom är det viktigt att de samtidigt lär sig något nytt
och känner att de kan skapa något själva.
– Det blir en särskild känsla med det. Att det de gjort
själva är något unikt. Jag hoppas verkligen att det blir
många ringar på vattnet av att jobba så här.
Så är det snart slut på dagens lektion. Eleverna tvättar penslarna, ställer tillbaka färgburkarna på sina hyllor, dammsuger upp slipdamm, säger hej då och går. Ett
spår av lektionen finns kvar. Ett litet streck av röd färg
på Örjans kind.
Han går runt i salen. Visar det han brinner för – trä.
Hur vackert det är bara som det är, och vilka fantastiska
mönster och vilken silkeslen yta som kan framträda när
man slipar på det.
– Det är lycka för mig att kunna delge barnen något av
det här.
– Det handlar mycket om att barnen ska gå ut härifrån
och vara stolta. Jag vill inte hitta sakerna de har gjort i
papperskorgen utanför.
Han finner själv mycket inspiration i naturen och vill
gärna överföra det på eleverna. Många gånger går de ut i
skogen och hämtar material att arbeta med.
Örjan Bok jobbar på en liten byskola. Han har en delad tjänst som fritidspedagog och slöjdlärare. Det passar honom. Att åka runt mellan olika skolor och bara undervisa i träslöjd tilltalar honom inte.
– Jag tycker om att komma folk nära. Här kan jag göra
det både med barnen, kollegerna och föräldrarna.

Örjan
Bok
–
Ålder: 58 år
Yrke: Fritidspedagog och
slöjdlärare
Utbildning: Fritidspedagog och
byggnadssnickare
Kommun: Sunne
Anställningstid: 12 år

”Jag hoppas verkligen
att det blir många
ringar på vattnet av
att jobba såhär”

