LEV DIN DRÖM
– JOBBA I SKOGEN

Var ser du dig själv om några
år? Vill du ha ett jobb med stora
valmöjligheter och varierande
arbetsuppgifter, där du dessutom
får tillbringa mycket tid utomhus?
Då kanske Naturbruksprogrammet
är precis rätt utbildning för dig!
Nyhet! Från och med höstterminen
2021 erbjuder vi ännu en
inriktning på programmet,
Naturturism.

UTBILDNING PÅ RIKTIGT!
Vill du jobba i en framtidsbransch där hållbarhet, kvalitet,
ny teknik och innovationer är vardag? Vill du gå i en skola
där toppmoderna och högteknologiska maskiner och redskap är en självklarhet och grunden för en god utbildning
som förbereder dig för ett framtida yrkesliv eller högskola? Då kan du sluta leta. Du har kommit rätt. Du har
kommit hem. Börja din spännande skogsresa hos oss vid
Naturbruksprogrammet i Kalix. Du kommer garanterat
inte ångra dig!
Vi är en liten, familjär skola där gemenskap och kamratskap är viktiga ledord som följer oss genom hela utbildningen. Hos oss får du kunskap till ett framtida yrke i
någon av skogens oändliga möjligheter och karriärvägar.

Vill du vara del av en utbildning som verkligen gör skillnad, välj oss! Som elev har du alltid de senaste maskinerna att tillgå eftersom maskinparken förnyas varje år med
tre skördare samt tre skotare. På så sätt erbjuder vi en
utbildning där du som elev kommer att vara väl förberedd
när utbildningen väl är klar och yrkeslivet tar vid.
Naturbruksprogrammet har två inriktningar. Du kan välja
att läsa Naturbruksprogrammet med inriktning Skogsbruk, eller inriktning Naturturism som är en ny utbildning
från och med höstterminen 2021. I de båda inriktningarna
finns många yrkesutgångar eftersom skolan erbjuder flera
fördjupningsområden.

KALIX

– DÄR ÄLVEN MÖTER HAVET
I Kalix kommun bor ungefär 17 000 invånare, varav
hälften i centralorten. Platsen är bland annat känd för sin
vackra natur, med Kalixälven som skär genom landskapet
på sin färd ner mot Bottenhavet. Här varierar årstiderna
tydligt, med snörika vintrar och ljusa somrar. För den som

Med IBC blir kranstyrningen
exakt, snabb och enkel

gillar natur och friluftsliv är Kalix en idealisk plats. Den
oslagbara naturen erbjuder såväl slalomåkning vintertid
som fiske och vandring under sommarhalvåret. Läs gärna
mer på kommunens hemsida, www.kalix.se.

ELEVBOENDE NÄRA SKOLAN
Vårt fräscha elevboende finns på fem minuters promenadavstånd från skolan. Boendet har 30 möblerade rum
med kök utrustade med kyl, frys, mikrovågsugn, spis
med två kokplattor, egen toalett och dusch. Det finns en
gemensam tvättstuga och ett stort allrum med storbilds-TV. Till en extra kostnad kan vi erbjuda frukost och
middag. Skolans personal ingår i en jourgrupp, söndag -

torsdag, vars uppgifter till exempel kan vara att skjutsa till
olika aktiviteter, utföra städkoll en gång i veckan etcetera.
Kerstin, vår koordinator, sover på boendet ibland för att
skapa lugn och trygghet och är lite av en ”extramamma”.
Hon är också ansvarig för uthyrning och allt som är
kopplat till boendet. Kerstin kan du nå via mail,
kerstin.lindback@kalix.se, eller via telefon, 070-574 72 37.

EN MENINGSFULL
GYMNASIETID
Under gymnasietiden är studierna naturligtvis viktiga. På
skolans elevkafé erbjuder vi läxhjälp två kvällar i veckan. Vi vill ha kunniga och duktiga elever som går ut sitt
tredje år och därför vill vi ge denna möjlighet till alla våra
gymnasieelever. Andra typer av gruppverksamhet finns

också som verkligen kan sätta guldkant på tillvaron. På
kafékvällarna kan man umgås, spela kort och spel, se på
hockey eller varför inte grilla!
Som elev har du också tillgång till Kalix kommuns rika
föreningsliv, där det är nära till allt.

Vi ser ljust på
framtidens förare!

komatsuforest.se

NATURBRUKSPROGRAMMET
MED INRIKTNING
SKOGSBRUK, 3 ÅR
I vårt simulatorrum har vi sex högteknologiska simulatorer där du som elev kan öva under kontrollerade former.
Simulatorn är bra för att öva grunderna i maskinkörning,
allt för att du ska vara väl förberedd när det är dags att
kliva in i den riktiga maskinen.

Under hela utbildningen varvas teori med praktik. Det
man lär sig i lektionssalen måste omsättas i praktiken
i vårt största och viktigaste klassrum; naturen. Skolan
förvaltar stora skogsfastigheter där vi har tillgång till skog
i alla möjliga faser i utvecklingen. Det gör att vi alltid har
massor av övningsområden för dig som elev, de flesta i
närheten av skolan.

Skogen som resurs
Skogsmaskinutbildningen handlar dock inte bara om
maskiner, även om namnet antyder det. Att vara skogs-

maskinförare är så mycket mer än bara maskinkörning.
Hos oss får du lära dig att skogen och naturen ska hanteras varsamt och skonsamt för att utvecklas på rätt sätt.
Skogsskötsel, virkeslära, natur- och kulturmiljövård, markens och växternas biologi och en massa andra kurser är
viktiga för att förstå skogen som en förnybar och uthållig
resurs som ska hanteras därefter.
Utbildningen ger även insikt i skogens olika värden, det är
inte bara träd och virke som är i fokus utan även skogens
rekreations- och upplevelsevärden, samt skogens viktiga
roll i klimatarbetet. Väljer du att fördjupa dig inom området skogsvård fördjupar du dig i motormanuella kurser
samt skogsskötsel.
Naturbruksprogrammet med inriktning Skogsbruk är
Teknikcollege-certifierat och har ett nära samarbete med
branschen och företagare i regionen.

Exempel på yrken du
kan jobba som:
•
•
•
•
•

Skogsvårdare
Skogsmaskinförare
Virkesköpare
Egen företagare
Skoglig planerare

Vi tar vara på skogens värde
Välkommen till skogen du också!
Besök oss på billerudkorsnas.se/skog

Med
skogen som
arbetsplats
I skogen växer framtiden!
Vill du växa med oss?
Hos oss får du arbeta med en förnybar
råvara, för en hållbar framtid. Vi söker
ständigt nya engagerade medarbetare
som vill vara med och utveckla värdet
i de norrländska skogarna.

Lär känna
oss på
norraskog.se

”EN LUGN STÄMNING”
Agnes Spegel går tredje året på Naturbruksprogrammet med inriktning Skogsbruk. Hon
har valt att gå denna utbildning då hon gillar mixen mellan teoretiska ämnen och praktiskt
arbete.
– Det är också väldigt goda jobbmöjligheter när man gått ut skolan. I framtiden vill jag ha ett
jobb inom branschen, där jag trivs, och så småningom skaffa familj.
Det som Agnes gillar mest är att köra maskin. På Naturbruksprogrammet uppskattar hon
också den lugna stämningen.
– Alla känner alla.

”MAN FÅR
VARA UTE
MYCKET”

Det var Anton Anderssons intresse för maskiner och friluftsliv
som gjorde att han valde att gå Naturbruksprogrammet med
inriktning Skogsbruk. Idag går han tredje året och gillar sin
utbildning.
– Det bästa är att man får vara ute mycket på skoldagarna. Vi har
också en bra stämning på skolan, framförallt mellan lärare och
elever.
Antons närmaste framtidsplaner, efter studenten, är att köra
skotare under några år.
– Sedan jag kanske läser vidare.

Vill du jobba
med något som är
viktigt på riktigt?
Då finns en grön värld av möjligheter
hos oss. Vi erbjuder dig skogen - en
levande och förnybar råvara, spännande
framtidsprodukt och vacker arbetsplats.
Läs mer: sveaskog.se/jobb

NATURBRUKSPROGRAMMET
– YRKESUTGÅNG TRÄVAROR
OCH LASTMASKINER
För dig som vill lära dig mer om träindustrin samt att
köra truck och hjullastare är vårt fördjupningspaket mot
trävaror och lastmaskiner det självklara valet. Du väljer
din yrkesutgång till årskurs 2.
Här får du en utbildning med stora möjligheter till varierande jobb efter gymnasiet och en utbildning för livet.
Du utbildas i en industriell miljö där sågverk, kantverk,
sortering, tork och hyvleri ingår. Du gör också byggprojekt
för att förstå användarkraven på trävarorna och hela processen till färdig produkt. Underhåll på maskiner, verktyg
och virkestork ingår under hela utbildningen. Skogen är
vår största exportermässiga naturresurs och satsningar
för att utveckla nya nischer pågår. Hela tiden finns det ett
behov av att nyrekrytera personal till sågverksindustrin.

Exempel på yrken du kan
jobba som:
•

Sågverksoperatör

•

Truck- och hjullastarförare

•

Säljare på byggvaruhus

•

Torkskötare

•

Hyveloperatör

VI BYGGER DIN VÄRLD AV
DET RÄTTA VIRKET!
Stenvalls trä är ett familjeägt sågverksföretag som idag
ﬁnns på fem orter i Norrbotten. Hos oss arbetar bland annat
truckförare, virkesinköpare och sågverksoperatörer.
Vi söker dig som attraheras av att arbeta efter våra värdeord,
mod, arbetsglädje, handlingskraft, kompetens och äkthet.
Välkommen att bli en av oss!

Har du frågor eller vill
veta mer om oss, besök vår hemsida
www.stenvalls.se

Kurser inom utgång
Naturturism
• Aktiviteter och upplevelser
• Naturguidning
• Servicekunskap
• Besöksnäringen
• Aktivitetsledarskap
• Fordon och redskap

Exempel på yrken du kan
jobba som
•

Natur- och äventyrsguide

•

Turistentreprenör

•

Egen företagare

NATURTURISM – SPÄCKAT
AV MÖJLIGHETER
Naturturism är inriktningen för dig som vill arbeta med
människor och turism. Du läser kurser inom natur- och
friluftsliv där du bland annat får lära dig att vara en god
värd, bemöta kunder och ge god service. Du lär dig
anordna olika former av naturupplevelser och aktiviteter
för både kortare och längre vistelser i naturen, där själva
naturupplevelsen är i centrum.
Du kommer att få tillbringa en hel tid utomhus och
praktiskt lära och prova på många former av aktiviteter
som exempelvis paddling på hav och i fors, sportklättring, snöskoterguidning, skidåkning och sportfiske. Du

kommer att lära dig mycket om att leda grupper i naturen
i många spännande miljöer på ett säkert och hållbart sätt.
Du får även kunskaper om ledarskap och att driva eget
företag. Du får ta fyrhjulings- och snöskoterkort. Du får
också en första hjälpen-utbildning, samt lära dig mycket
om flora och fauna.
Du kommer att bli certifierad naturguide, som är framtidens krav på dem som skall guida grupper i naturen. Det
här är en spännande utbildning för dig som gillar utmaningar och att vara ute i naturen året om.

PICKUP
EXPERTEN
I KALIX
VÄLKOMMEN TILL
STRÖMBERGS BIL

ISUZU KALIX
Vattenvägen 21, 0923 - 750 80
www.strombergsbil.se

ISUZUSVERIGE.SE

MÖJLIGHET
TILL HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Framtiden växer i skogen
På SCA arbetar vi med skogens värde för en hållbar framtid.
Vi växer och behöver fler drivna medarbetare i skogen. Kanske blir du
en del av något av de 165 avverkningslag som arbetar för oss varje dag?
Vi och våra entreprenörer söker ständigt efter duktiga maskinförare
som vill utvecklas tillsammans med oss.

Foto @ Michael Engman

sca.com

Foto @ Michael Engman

S V E N S K A C E L L U LO S A A K T I E B O L A G E T

S V E N S K A C E L L U LO S A A K T I E B O L A G E T

När du läser ett yrkesförberedande gymnasieprogram får du en
yrkesexamen efter avslutad utbildning. För dig som är intresserad av
att läsa vidare på högskola eller universitet finns alltid möjligheten
att välja högskoleförberedande kurser, som gör dig behörig att söka
till högskola. Skolan genomför många studiebesök under de tre studieåren, både inom länet och landet och ibland även utlandet.

UNG FÖRETAGSAMHET, UF
Är du nyfiken på hur det är att vara din egen chef? Drömmer
du om att starta eget? På Naturbruksprogrammet har du
möjlighet att driva ditt eget UF-företag under ett läsår.

För ett skonsamt och effektivt skogsbruk
Olofsfors, världsledande tillverkare av skogsmaskinsband och
Iggesund Forest, Skandinaviens största tillverkare av svärd till det
mekaniserade skogsbruket. Vi är stolta systerföretag som utvecklat
kvalitativa, hållbara och kundanpassade produkter för hela världen.
www.olofsfors.se

www.iggesundforest.se
Foto av: NOKIAN, Alexey Polyansky, Siberian Timber Industry

NATURBRUKSPROGRAMMET
I KALIX – FÖR DIG SOM VILL
HA SKOGEN SOM
ARBETSOMRÅDE!
Skogsmaskinförare – Skogsvårdare – Sågverksoperatör – Naturguide
Välkommen med din ansökan! | www.kalixnaturbruks.se
• Är du intresserad av att jobba
med skogsmaskiner, skogsskötsel
eller trävaror och lastmaskiner?
Sök då till inriktning Skogsbruk!

• Är du intresserad av människor
och friluftsliv är Naturturism
inriktningen för dig!
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