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Sagolika Sunne

Södra Viken utbildar för framtiden

Nytänkande, verklighetsnära och inspirerande utbildningar
Över 90 procent av studenterna på
Södra Viken får jobb inom sin inriktning direkt efter skolan. Dessutom är
möjligheterna att läsa vidare stora.
– Vi möter alla elever med respekt,
där vi med ett helhetsgrepp kan erbjuda en modern, yrkesförberedande
och ämnesintegrerad utbildning
och där eleverna tar stort egenansvar, säger rektor Ulf Blomqvist.
Varför är Södra Viken så viktig som utbildningsanordnare?
– Skogen och den gröna näringen är en
viktig inkomstkälla för hela Värmland. Vi
möjliggör att eleverna är anställningsbara i
sina hemkommuner som maskinförare, yrkesförare eller skogsplanerare.
Ämnesintegrerad undervisning
Södra Viken är känd för sitt projektorienterade och ämnesintegrerande arbetssätt. Utifrån en helhetssyn varvas alltid teori med
praktik i verklighetsbaserade problemlösningar.
– Att jobba ämnesintegrerat innebär att
matte, svenska och engelska ingår i bland
annat undervisningens praktiska moment.
All redovisning sker såväl praktiskt som
teoretiskt. Det gör att eleverna alltid kan
koppla undervisningen till sina framtida yrkesval, menar Ulf Blomqvist.
Moderna simulatorer
Ett led i att förbereda eleverna för sitt yrkesliv och göra dem optimalt anställningsbara
är skolans toppmoderna simulatorer. Innan
skarpt läge i skogen väntar, övar eleverna,
helt riskfritt, upp sin koordinationsförmåga
och skaffar sig nödvändiga baskunskaper
för skördare och kranar.

”Världens bästa utbildning”

På Södra Viken sätts eleven i centrum. Trivselaspekterna är viktiga liksom elevernas fysiska och psykiska hälsa. På skolan finns idrottshall, gym,
fritidslokal och elevdrivet café. Foto: Krepart.se.

Hallå, Jessica Nyberg som
2009 tog studenten på Skogoch biobränsletransporter.
- Vad gör du idag?

- Jag är anställd på pappas åkeri och har
under sommaren kört asfalt. Till hösten
och vintern blir det biobränsletransporter
som flis.

- Varför valde du Södra Viken?

- För mig har de alltid varit killgrejer som
gällt. Jag har alltid varit intresserad av
lastbilar och fordon.

- Vad har du haft för nytta av utbildningen på Södra Viken?
- Södra Viken är världens bästa utbildning. Det har verkligen varit jättebra.

- Varför?

- Som inackorderad träffar du andra ungdomar från olika håll. Det uppstår en skön
och speciell gemenskap.

- Och lärarna?

- Mycket bra och tålmodiga. Framför allt
för att de själva har erfarenhet från yrkeslivet, exempelvis hur det är att starta eget
företag. De vet vad de pratar om.

- Lycka till i framtiden.
- Tack!
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– Vi har mycket avancerade maskiner som
gör att vi också kan spara miljön, säger lärare Anders Jakobsson.
Skogsmaskinförare - vinnare
Skogsmaskinförare är ett framtidsyrke
mycket på grund av stora pensionsavgångar
i branschen. Att arbeta i en modern gallringsskördare ställer höga krav – att jämföra
med en pilot i ett jaktplan.
Södra Viken utbildar för denna högteknologiska miljö med stor framgång. Det senaste året har skolans elever vunnit SM i skog
och SM i skotarkörning.
– Det ingen tvekan om att våra utbildningar håller mycket hög klass.
Utöver maskinkurserna får eleverna på
Naturbruk med skoglig inriktning också
goda teoretiska kunskaper inom kulturmiljövård, miljövård och skogsplanering.
Biobränsleforskning
Att skolan verkar i framkant med de senaste forskningsrönen för den gröna näringen bevisas också av att Södra Viken
den 24 oktober i samarbete med skogs- och
transportnäringen inbjuder till en heldag
om skogsbränsle – ett samlingsbegrepp för
olika råvaruslag från skogsbruket som kan
användas för energiändamål, exempelvis
avverkningsrester och stubbar.
Trädbränsle, ett förnyelsebart biobränsle,
har femdubblat sin andel av Sveriges totala
energiförsörjning på mindre än 30 år på bekostnad av minskade oljeimporter. Studier
på SLU, Sverige Lantbruks Universitet, visar att den andelen närmast kan tredubblas
i framtiden.

Det finns mer energi att ta ut ur skogen vilket vidgar skogsnäringens framtidsutsikter.
Mest tjejer i Sverige
Trots att såväl skogsnäringen som transportbranschen är mansdominerade lockar Södra
Viken allt fler tjejer till sina utbildningar, inte
minst inom transportprogrammet där nästan
var tredje elev är tjej. Södra Viken har flest tjejer i yrkeschaufförsutbildning i hela Sverige.
– I september var vi inbjudna till Volvo
Demo Center i Göteborg. En träff med bara
tjejer som utbildar sig till yrkeschaufförer.
Det var mycket nyttigt och bra för självbilden
för dessa tjejer. Kvinnor klarar sig minst lika
bra i transportbranschen som män. Jag hoppas att vi får en årlig inbjudan framöver, säger
lärare Ann-Charlotte Carlsson.
Framgångsrikt särgymnasium
Sedan sex år tillbaka erbjuder Södra Viken ett
specialutformat naturbruksprogram inom ramen för gymnasiesärskolan. Kursplanerna är
anpassade efter varje elevs individuella behov
och förmåga. Utbildningen är på fyra år. Det
som från början var riktat enbart till Sunneungdomar har nu vuxit.
– Vi började med tre elever, nu är vi tretton.
Vi har lyckats riktigt bra, där många elever är
fullt konkurrenskraftiga i arbetslivet. Allt fler
Värmlandskommuner hör av sig för att köpa
studieplatser, säger Carola Rylander, samordningsansvarig för programmet.
Hon tror sig veta hemligheten med framgångarna:
– Vi fortsätter verka som vi gjort i flera år,
men det innebär att vi faktiskt bryter ny mark.
Vi jobbar med helheten i ett sammanhang och

Sagolika Sunne - oktober 2009

ger eleverna individuella redskap för att skapa en tydlig struktur och skaffa sig nycklar
till att ta kommandot över sin utbildning, sitt
yrkesval och självskattning. Anställningsbarhet är ett nyckelord och vi har en nära dialog
med försäkringskassa, arbetsförmedling och
socialförvaltningarna.

Fakta:
Södra Viken har idag 190 elever som studerar på gymnasieutbildningarna: Skolan erbjuder tre gymnasieprogram:
• Naturbruk med skoglig inriktning
• Transportutbildning med skogs/biobränsle och kretslopp
• Naturbruk som gymnasiesärskola
Till detta kommer ytterligare elever vid
kortkurser och uppdragsutbildningar.
Skolan startade 1947 med Skogsvårdsstyrelsen som huvudman. Landstinget
tog över skolan 1972 och Sunne kommun
blev ny huvudman i juli 2003.
Skolan har ett internat med plats för 80
elever.
Södra Viken har 40 medarbetare.
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