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Den gröna näringen har en viktig och 
central plats i Sunnes, Värmlands och 
hela Sveriges framtida näringslivs-
struktur. För Naturbruksgymnasiet 
Södra Vikens studenter väntar en god 
arbetsmarknad. 

Sedan Sunne kommun blev huvudman för 
Naturbruksgymnasiet i juli 2003 har det in-
vesterats i årliga miljonbelopp för att skapa en 
god studiemiljö och säkerställa utbildningar 
som attraheras av arbetsmarknaden.

– Vi känner att Sunne kommun har stort 
förtroende för vår verksamhet och att vi får 
nödvändiga resurser för att utveckla skolan 
i dialog med näringen och framtidens behov 
av arbetskraft inom skog och transporter. Vi 
har nu en ökad tillströmning av sökanden till 
våra gymnasieutbildningar. Genom Sunne 
kommun har vi fått en aktiv huvudägare med 
ett tydligare uppdrag och målbild. Samti-
digt tycker jag att vi har varit duktiga på att 
förvalta våra traditioner och vår profil inom 
skogen och den gröna näringen med rötter i 
1940-talet, säger rektor Ulf Blomqvist.

Utbildning i verkligheten
Sedan ett par år har eleverna på gymnasiets 

Tel: 0565-155 55
info@viken.sunne.se
www.viken.sunne.se

Johan Larsson, 
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2004

– Vad var det bästa med utbild-
ningen?

– Redan vid min första praktikperiod i 
ettan fick jag god kontakt med den skogs-
entreprenör som jag sedan kunde jobba 
extra hos på helger och lov för att efter 
studenten erbjudas anställning. Genom 
utbildningen kom jag snabbt in i vad yr-
ket innebär.

– Vad gör du idag?

– Sedan våren 2005 äger min egen ma-
skin och driver verksamheten i eget före-
tag Johan Larsson Skogsservice. Mest kör 
jag i Fryksdalen för Weda Skog AB.

– Vad är det bästa med yrket?

– Jag bestämmer mycket av arbetstiderna 
själv, vilket i och för sig är tufft om ma-
skinen krånglar, då får jag köra in tiden 
på kvällar och helger.

– Du har flyttat från Deje till Sunne 
kommun?

– Jag har flyttat till mammas familjegård 
i Mallbacken. Jag trivs gott här, det finns 
inget bättre ställe på jorden.

Nysatsning på Södra Viken

läggande högskolebehörighet och matematik B. 
Femton studenter gick ut utbildningen i somras.

– Att arbeta i en modern gallringsskördare 
idag innebär att du får ta många snabba be-
slut, att jämföra med en pilot i ett jaktplan. 
Vi utbildar för en högteknologisk miljö som 
också kräver goda teoretiska kunskaper inom 
kulturmiljövård och miljövård. Genom styr-
gruppen för utbildningen, där branschens 
företrädare har majoritet, har vi etablerat ett 
mycket gott samarbete med skogsnäringen 
som vi kommer att ha stor nytta av i framti-
den för att kunna anpassa våra utbildningar 
till arbetslivets allt högre krav, tror Jan.

Fakta
Södra Viken:

Södra Viken har idag 185 elever 
som antingen går gymnasieutbild-
ningarna: Naturbruksprogrammet 
med inriktning skogsbruk eller 
Specialutformat program för trans-
portutbildning med grön profil, in-
riktning skogs- och kretsloppstran-
sporter eller KY-utbildningen Skog 
och avverkningsteknik 40 poäng. 
Till detta kommer ytterligare elever 
vid kortkurser och uppdragsutbild-
ningar.

Skolan startade 1947 med Skogs-
vårdsstyrelsen som huvudman. 
Landstinget tog över skolan 1972 
och Sunne kommun blev ny huvud-
man 1 juli 2003.

Skolan har ett internat med plats 
för 97 elever.

Södra Viken har 45 medarbetare.

Södra Viken ger kunskaper för framtiden. Eleverna ges attraktiva 
utbildningar med modernt pedagogiskt innehåll i nära samverkan 
med näringen. Skogen, en förnyelsebar resurs, Sveriges viktigas-
te råvara.

transportutbildning minst 25 procent av ut-
bildningen ute på arbetsplatser inom så kall-
lad arbetsplatslärande (APL). Det innebär att 
eleverna utbildas ute hos företagen av kun-
niga APL-instruktörer och handledare.
Roger Norbäck är gymnasiets samordnare:

– Vi startade inom transportutbildningen 
för att där fanns redan en organisation, TYA 
(transportfackens yrkes- och arbetsmiljö-
nämnd), och en struktur för att ta hand om 
våra elever. Vi lägger även kursavsnitt ute på 
arbetsplatserna. Arbetet är uppstartat även på 
Naturbruksprogrammet för att få till en lik-
nande lösning även där för eleverna, utifrån 
de förutsättningar som ges inom skogsnä-
ringen

Degerforstjejen Liza Persson, 18 år, går 
sista året på transportutbildningen, inrikt-
ning skogs- och biobränsletransporter. I våras 
var hon på APL hos Åkeri Ove Pettersson i 
Karlskoga.

– Det har fungerat mycket bra. Jag har fått 
fler timmar bakom ratten än om jag varit på 
skolan och fått agera i ett verkligt samman-
hang. Trots allt innebär yrkeschaufförsrollen 
så mycket mer än att inneha körkortsbehörig-
het. Den sociala biten är viktig, kundkontak-
terna, att självständigt kunna lösa uppkomna 
problem och så vidare. Jag känner mig betyd-
ligt mer förberedd inför arbetslivet efter APL 
och därför är jag även mer anställningsbar.  
Lizas framfötter gjorde även att hon i år fick 
sommarjobb på åkeriet.

Roger Norbäck förklarar vidare:
– Näringen beräknar behovet av nya yrkes-

chaufförer i Sverige till 4 000 per år, det utbil-
das idag 3 000. Det är viktigt att näringen tar 
sitt ansvar för den framtida rekryteringen.   

Projektstyrd undervisning
För att ytterligare lyfta gymnasieutbildning-
arna i Södra Viken har gymnasieskolan se-
dan hösten 2005 använt ett projektorienterat 
arbetssätt där lärarnas arbetslag, som följer 
eleverna genom utbildningen, i högre ut-
sträckning jobbar över ämnesområdena för 
att skapa större engagemang och mening i un-
dervisningen.
Ante Andersson är lärare och schemaläggare:

– Man kan säga att vi har gått från idé 
till verkstad i vår nya pedagogiska modell. 
Grundskälet var att vi ville öka motivationen 
hos eleverna att läsa kärnämnena. Genom att 
arbeta projektstyrt med redovisningsplikt 
slås kärn- och karaktärsämnen ihop till en för 
eleverna mer meningsfull undervisning.  
Eleverna ges ökad självständighet och ansvar 
att planera studierna och lärarna fungerar mer 
som inspiratörer och handledare.   

– Vi kan nu exempelvis erbjuda engelska, 
matte och svenska i praktiska moment. Vi kan 
redan se ökad närvaro och måluppfyllelse en-
ligt skolplanen. Vi har även fått positivt gehör 
från branschen för den nya undervisningen.

KY-utbildningar
Förutom gymnasieutbildningar erbjuder Söd-
ra Viken även uppdrags- och KY-utbildning-
ar. Jan Cedervind är ansvarig för de senare:

– Vi kör nu för andra året KY-utbildningen 
Skog och avverkningsteknik 40 poäng där vi 
utbildar kvalificerade maskinförare i skogs-
bruket. Det är en branschbeställd utbildning 
där näringen håller i initiativet. Aktuella un-
dersökningar visar att det kommer att behövas 
ett hundratal nya maskinförare i Värmland de 
närmaste fem åren. 

Utbildningen, med riksintag, kräver grund-

 
Pedagogik i samklang 
med arbetslivet lockar 

allt fler studenter


