Skolungdomar i flock på
skogsdagarna: ”Det är ju lätt
att få jobb”
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Tindra Emilsson är van vid att röja, det har blivit några timmar efter familjens
flytt till en gård för ett år sedan, berättar hon efter att ha fått testa skolans
röjsåg.
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I dagarna kommer 2 000 högstadieelever till SG Södra viken på
besök.
En viktig satsning för att säkra upp framtidens kompetenser inom
både skog och transport.
– Ja, det är verkligen ett bra event, säger rektorn Monica Olofsson.
Fördelat med dryga tusental på tisdag och onsdag vallfärdar värmländska
högstadieungdomar till naturbruks- och transportgymnasieskolan utanför
Sunne.

Tindra Emilsson går i årskurs nio på Nordmarkens skola i Årjäng och är en av
dem som står inför ett svårt gymnasieval vad det lider.
Hon har precis, instruerad av förstaårseleven Wille Sundberg, provkört en röjsåg
och förklarar att hon gillar skolans profil.
– Man får vara mycket ute och så, säger hon.
Vad funderar du på att läsa?
– Fordon eller skog. Men jag har inte riktigt bestämt mig än.

Åttondeklassare från Minnebergsskolan i Arvika inmundigar sin matsäck när
solen kikar fram.
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Skolområdet var proppfullt med både utställare och prova på-aktiviteter där det
troligen var simulatorerna som lockade till störst köer.
Här har några av Kvistbergsskolans elever samlats och läraren Benthe Aas
förklarar att man brukar ta vara på tillfället och har åkt till Sunne med hela
högstadiet.
– Vi har ju mycket skog även uppe hos oss och det är ju bra om vi kan få fler
ungdomar som stannar kvar. Det behöver vi för att få till en tillväxt, säger hon
och frågar sjuan Erik Jönsson vad han tyckte om en av simulatorerna.

– Hos oss är Södra viken en populär skola, konstaterar hon.

Erik Jönsson, åk 7 på Kvistbergsskolan med klasskamraterna Signe Lodin och Olle
Olsson bredvid.
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Och det gäller inte bara för Kvistbergsskolan. Rektor Monica Olofsson beskriver
hur det går 2-3 sökande till varje plats på transportinriktningen och två per plats
till naturbruk.
– Det är ju lätt att få jobb efter avslutad utbildning hos oss, konstaterar hon.
– Ska du jobba i skogen så handlar det mycket om att få timmar i en maskin, och
det får du hos oss genom att vi har så mycket praktik. Det är viktigt att vi behåller
kompetenserna i Värmland.

Jens Meyer och Nicola Karlsson från arrangerande Skogen i skolan ser eventet
som mycket lyckat.
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Det är andra gången Skogens dag arrangeras på Södra viken, och det är Skogen i
skolan som står för det.
– Nu är det lite extra spännande med tanke på att vi har haft pandemin, men det
här ger oss möjlighet att komma ut lite som kompensation för utebliven prao.
Just yrkesstudier och yrkesdelarna är det viktigt att eleverna blir informerade om,
dels för att skapa ett intresse för sysselsättning och själva näringen, dels som
motivation för yrkesförberedande utbildningar inom transport eller
pappersbruk. Så det har en otrolig bredd, säger regionsamordnaren Jens Meyer.
Jag gissar att det handlar om säkra upp kompetens till de här näringarna
också?
– Precis, det är brist i alla led egentligen, från skogsmaskinsförare till själva
industrin, säger Nicola Karlsson, Skogsstyrelsen.

Parallellt med Skogens dag arrangerades SM i Transportteknik på Södra viken
med deltagare från 22 olika skolor från hela landet. Här ett av alla delmoment.

