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n Utbildning | Anpassad till lokala näringslivet
”Utbildningen har
blivit bredare. Här
på Nordhydraulic
har vi till exempel
fått jobba med
montering, något
vi inte har kunnat
göra på skolan.”
Simon Söderholm,
elev på Industri
programmet

Aron Phelan, Jim Hellström,
Anthony Hjalmarsson, Dennis
Hellman, Timmy Sellgren och
Simon Söderholm kan se till
baka på ett framgångsrikt för
sta år på Ådalsskolans industri
program.

Industrielever får jobb
Kramfors Eleverna på
Ådalsskolans industri
program har varit fram
gångsrika på sina prak
tikplatser.
Uppskattningen från
företagen har lett till
sommarjobb.
Det senaste läsåret har in
dustriprogrammet föränd
rats så att utbildningen i
större omfattning än tidiga
re förlagts till företag.
I årskurs 1 har eleverna
genomfört företagsförlagd
utbildning, FFU, på Nord
hydraulic och Gerdins. Fem
av sex elever har redan klart

med sommarjobb på Nord
hydraulic. Den sjätte skulle
ha också ha fått jobb om det
inte varit för att han hade
bott långt från arbetsplats
en.

I årskurs 2 har eleverna haft

arbetsplatsförlagt lärande,
APL, på olika industrier.
Genom att jobba efter före
tagens, jämfört med sko
lans, längre arbetstider har
eleverna slutfört sin utbild
ning i god tid innan termins
slutet. De har därför möjlig
het att påbörja sommarjobb
tidigare.
– Det här visar att detta är

en utbildning som leder till
jobb, säger Peyman Vahedi,
rektor på Ådalsskolan.
Skillnaden mellan FFU
och APL är att vid APL får
eleverna stå mer på egna
ben ute på företagen. Lärar
na finns inte med dagligen
ute på företagen som under
FFU.
– Men vi träffar dem två
gånger i veckan på skolan,
berättar P-G Öberg, skol
värd och instruktör och
tillsammans med läraren
Göran Freed ansvarig för
industrieleverna undervis
ning.
Förändringar på skolan

fortsätter, med syfte att
anpassa utbildningen till
behoven hos det lokala
näringslivet.
– Från och med i höst
kommer inte längre någon
utbildning att bedrivas vid
maskinparken i industripro
grammets verkstadslokaler,
allt det praktiska förläggs
till företagen, säger P-G
Öberg.

Nyligen blev det klart att

skolan fått 860 000 kronor
inom ramen för statsbidra
get ”Främja lärling”. Bidra
get ska användas för att
anpassa lokalerna på före

tag där eleverna gör sin
praktik. Det handlar om
industriprogrammet, men
även barn och fritidspro
grammet.
Bara för några dagar sedan
fick dessutom industripro
grammet besked om bidrag
på drygt 23 000 kronor per
elev som ska komma de före
tagen där eleverna praktise
rat till del.
– Men det som är fantas
tiskt roligt är att företagen
var med på att samarbeta
med skolan redan innan det
var klart med bidragen,
säger Peyman Vahedi.
Eleverna tycker att Ådals

skolans nya upplägg funge
rar bra och är nöjda med
den nära kopplingen till
näringslivet.
– Utbildningen har blivit
bredare. Här på Nord
hydraulic har vi till exempel
fått jobba med montering,
något vi inte har kunnat
göra på skolan, säger Simon
Söderholm som går första
årskursen på Industripro
grammet.
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Skogsägarföreningen Nätraälven öppnar i Ullånger
Ullånger Nu har skogs
ägarföreningen Nätra
älven skog öppnat kontor
i Ullånger.
– Det känns roligt. Det
här är faktiskt den första
filial vi startat under de
92 år föreningen funnits,
säger vd Mattias Persson.

medlemmar varav ett
hundratal i Höga kusten.
Föreningen är liten i för
hållande till Norrskog och
Norra skogsägarna och har
sitt kärnområde i södra
Örnsköldsvik och i Höga
kusten.

Nätraälvens huvudkontor
ligger i Sidensjö där verk
samheten startade 1923.
I dag har föreningen 950

från Höga kusten om att vi
ska kunna ge ännu bättre
service. Därför är det kul att
nu också kunna erbjuda

– Det har funnits ett tryck

detta. Vi vill ge dem bästa
ekonomiska utbyte av
skogsinnehavet.

Själv kommer han att
finnas på plats vissa dagar
medan kontoret på Sund
brogatan i övrigt bemannas
av virkesuppköparna Lina
Vestin som bor i Docksta
och Bollstabon PerOla
Lindberg.
Skogsägareföreningen sä
ger att de hjälper sina med

lemmar med allt från plane
ring och rådgivning till att ta
på sig avverkningsprojekt
via sina entreprenörer.
– Vi äger själva inga indu
strier eller sågverk så vi är
oberoende att sedan sälja
virket vidare så lokalt som
möjligt.

Mattias Persson säger ock

så att man inte heller är
främmande för att stötta
området på olika sätt. Att

man gärna blir ett nav för
olika verksamheter. När
lokalerna nyligen invigdes
upplevde man att satsning
en togs emot positivt.
– Om hembygdsförening
en i Ullånger till exempel
skulle behöva kopiera upp
en inbjudan till sitt årsmöte
så skulle vi absolut ställa
upp på detta.
I dag har skogsägarefören
ingen 12 anställda.

Anders Lidén

Mattias Persson är vd för
Nätraälven skog som nu
öppnat kontor i Ullånger.
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