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”100 procent får jobb”
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Malin Lindberg går i årskurs tre på Vadsbogymnasiets bygg- och anläggsningsprogram. Ett val hon aldrig ångrat.
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MARIESTAD. Byggelever med goda framtidsutsikter

hörighet. Han är visserligen
inne på att tjäna lite pengar
direkt efter gymnasiet, men
han resonerar att han säkert
skulle ångra sig om han behövde läsa kurserna vid ett
senare tillfälle.

Vadsbogymnasiets
bygg- och anläggningsprogram har inga problem att fylla platserna.
Framtidsutsikterna att
få jobb är mycket goda
för de elever som lägger
manken till.
– Jag har inte ångrat
mitt gymnasieval någon
gång, säger Malin Lindberg i årskurs tre.

Extra sporre
Malin Lindberg, 18, är en av
två tjejer som går byggprogrammet på Vadsbo. Men
hennes plan i högstadiet var

Pierre Kinnander har valt att läsa ett par
extra kurser så att han får högskolebehörighet.
att utbilda sig till frisör.
– Efter att ha varit på öppet hus på Vadsobgymnasiet
i nian tyckte jag att byggprogrammet verkade intressant. Att det är så få tjejer
här tog jag som en extra utmaning.
Lindberg har trivts alldeles ypperligt både med
klasskamrater och studi-

Viktor Thunborg och Adam Bjurén har goda förhoppningar om att få jobb
efter studenten i sommar.

erna. Praktiken för NCC vid
bygget av Unicaskolan har
varit lärorikt, tycker Malin.
– Det mesta har passat mig
perfekt. Jag ser fram emot
att jobba som snickare.
Viktor Thunborg och
Adam Bjurén har inte heller
de särskilt mycket att klaga
på.
– Även om vissa delar av

plugget kanske är mindre
roligt, fastslår Viktor.
De tycker att de praktiska
delarna är variationsrika och
spännande. Båda känner att
de utvecklat sina färdigheter
märkbart under de snart tre
läsåren. Planen är att börja
jobba efter att examen är
bärgad. Att ingångslönerna
inom byggbranschen är

relativt höga jämfört med
många yrken är givetvis ett
plus, konstaterar killarna.
– Jag jobbar hellre på ett
lite mindre företag, det brukar vara mer frihetskänsla
när jobben inte är så stora,
säger Adam Bjurén.
Pierre Kinnander har valt
att läsa till svenska och engelska för att få högskolebe-

Niklas Lindström
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– Det finns ju hur mycket
jobb som helst, så det tror
jag fixar sig. Sen vet man
aldrig vad som händer, kanske blir jag sugen på att läsa
till byggnadsingenjör eller
liknande, säger Pierre.
Sedan i höstas har tvåorna och treorna jobbat med
att bygga en sommarstuga
i Borrud. Inne på skolan
snickras det för fullt på en
Attefallsstuga, en friggebod
och ett garage.
Harry Delsmyr säger att av
de elever som har viljan får
100 procent jobb. Delsmyr
hade gärna sett att skolan
satsat på att utöka kurserna
så att byggprogrammet gav
alla högskolebehörighet.
– När man själv får välja
i den åldern blir det lätt att
man tar den enklare vägen.
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Sverige går på högvarv och
byggbranschen ropar efter
arbetskraft. På Vadsbogymnasiet är antagningskraven
till bygg- och anläggsningsprogrammet ovanligt höga
för att vara ett yrkesprogram. Men att utöka de 16
platserna i varje årskurs
skulle kräva en rejäl satsning, säger Hans Delmyr,
byggnadsingenjör och lärare
i årskurs tre:
– Lokalerna är små redan i
dag, vi skulle egentligen behöva lika mycket yta till.

Sommarstuga

