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Örnsköldsviks gymnasium 
Industritekniska programmet – svets & CNC



Hur allt började för 6 år sedan, ht 2016

Antal elever: åk 3: 10 st elever (6 st svets – 4 st CNC)

åk 2: 9 st elever (8 st svets – 1 st CNC)

åk 1: 4 st elever (4 st svets – 0 st CNC)

Totalt: 23 elever (18 svets och 5 CNC)



• Bildningsnämnden hotade med nedläggning av 
Industritekniska programmet. Det var för dyrt att 
driva ett program med två inriktningar med så få 
sökanade.

• Då skapades en Rädda Industritekniska programmet 
grupp tillsammans med Öviks industriföretag, lärare, 
rektor, lärlingskoordinator och VD:n för Öviks
Industrigrupp, Anna Edblad.

• I den gruppen presenterades i december 2016 Carl 
Bennets lärlingsanställnings pilot som Skolverket 
tillsammans med Västsvenska handelskammaren 
skulle driva i projekt under tre år med start ht 2017.



Den 25:e januari 2017 var flertalet av Öviks
industriföretag inbjudna till en informationsträff med 
Carl Bennet och Lotta Naglitsch från Skolverket…

…och den 26:e februari togs beslut i Bildningsnämnden 
om att Örnsköldsviks gymnasium skulle ingå i piloten, 
Svensk lärling.

Vår inställning har hela tiden varit att ALLA elever som 
antas till programmet skulle erbjudas en gymnasial 
lärlingsanställning, GLA. 



Skolans arbete mars – juni 2017

• Började med att sätta sig in i upplägget med Svensk lärling med hjälp 
från Skolverket

• Hitta företag som ville anställa en GLA elev, 16 platser behövdes

• Information till företag som ville ingå i piloten

• Kartläggning av alla företag som skulle ingå. 

• Fördelning av kurser (skola – arbetsplats)

• Skapade ett års hjul för elev och företag. Ett årshjul som fortfarande 
används

• Marknadsföring inför omvalsperioden 15/4 – 15/5

• Träff med sökande till programmet (innan omvals-periodens slut)



Studiebesök på medverkande 

företag inför inriktningsvalet

(åk 1)Studiebesök på medverkande 

företag inför inriktningsvalet 

(åk 1)

Öppet Hus för åk 9

Studiebesök på medverkande

företag inför inriktningsvalet (åk 1)

Programråd

Eleverna placeras ut (åk 1)

Företagen meddelar om de kommer att 

ta emot elev/elever inför nästa läsår. 

Vilken inriktning och hur många.

Klart senast 1 oktober

Start lärlingsanställning och 

anställningsavtal skrivs (åk 2)

Rekrytering av APL platser
Sommarlov & 

Semester

• Söksiffror officiella (åk 9)

• Elev och lärare besöker företag och 

utbildningskontrakt skrivs (åk 1)

• Möte för utvärdering, nätverkande 

& utveckling (skola & företag)

•

”Speed dating” tillfälle (åk 1

Programråd

och utbildningskontrakt skrivs (åk 1)

Eleverna gör inriktningsval (CNC el svets (åk 1)

Halvdags besök för åk 9 på gymnasieskolan

Personliga brev skrivs och skickas ut 

till företagen (åk 1)

Studenten. 

Önskar åk 3 eleverna lycka till ute i 

arbetslivet!

Avslutning och sommarlov & semester





Företagen

• Företagen som vi har GLA elever på varierar stort i storlek från 7 – ca 
1200 anställda

• Stort tryck inom industrin lokalt och många företag som ska eller håller 
på att bygga ut sina lokaler och behöver öka personalstyrkan.



Företagen där vi har GLA elever



Kort om arbetet från då till nu!

• Under resans gång har vi jobbat aktivt med att få till kurser som 
fungerar ute på företagen.

• Arbetat intensivt med LoopMe och skapat uppdrag till eleverna som 
följer kursernas centrala innehåll.

• Engagerat handledare/företagen och bjudit in dem till en träff med oss 
lärare för en allmän genomgång av det vi arbetar med. Detta för att 
skapa en större förståelse.

• Viktigaste av allt har nog varit de täta besök vi yrkeslärare gjort hos elev 
och handledare på företagen. Detta för att skapa bra relation till 
arbetsgivaren och för att kunna ta tag i eventuella problem som uppstår 
direkt. De mesta går att lösa men kan ofta vara tidskrävande.



Dagsläget

Höstterminen 2022 

Antal elever: åk 1     16 st elever (totalt 26st sökande)

åk 2 14 st elever (11 svets och 3 CNC)

åk 3     14 st elever  (7 svets och 7 CNC)

Totalt 44 st elever 

(+Vux 17 st, IMyrk 25 st samt INDval elever och
Teknikprogrammets fjärde år som gör 3 hel veckor i verkstan.)

Antal tjänster: 7 st + en lärare som börjar 1 jan som ska arbeta med validering
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Jens Söderlind - Sektionschef

Presentation BAE Systems Hägglunds
Prototyp och Skrov
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Vilka är vi?
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• Jens Söderlind – Sektionschef

• Erik Lindberg – CNC-operatör

• Albin Nilsson – Svetsare BvS10
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BAE Systems Hägglunds
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• Multinationellt företag med ca 90 000 anställda i 40 länder.

• Två siter i Sverige, Bofors i Karlskoga och Hägglunds i Örnsköldsvik.

• Från  ~800 – ~1200 på ett par år

• Främsta produkterna BvS10 och CV90

• Bandvagnar har sålts i över 12 000 enheter och CV90 i nästan 1300 enheter.

• Pågående projekt BvS10 till Sverige samt ett antal större uppgraderingsprojekt på CV90.

• Utöver pågånde projekt ett antal pågående anbud.

Hägglunds
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BAE Systems Hägglunds
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• Prototyp och skrov är en sektion med ca 150 anställda fördelade på 8 arbetsledarområden.

• Beredning/Planering/Inköp/PSA

• Produktionsteknik

• Bearbetning

• Plåtberedning/Kontroll

• Svets CV90

• Svets BV

• Utvecklingsverkstad

• Måleri

Sektion - Prototyp och Skrov
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BAE Systems Hägglunds
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• Stort rekryteringsbehov inom svets och CNC

• Investerar mycket i verksamheten

• Laserskärmaskin

• Svetsrobotar - ABB, IGM och Cobot.

• Fleropssvarv

• Kantpressar

• Mätrum med portalmätmaskin och scanner.

• Arborrverk 2023-24 – även ombyggnation för att inrymma maskinen.

Sektion - Prototyp och Skrov



INCLUDE PROPER EXPORT CONTROL MARKINGS HERE
BAE SYSTEMS PROPRIETARY
© BAE Systems

BAE Systems Hägglunds
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• Lärlingar på Prototyp och Skrov 2022

• CNC 2st treor

• Svets 2st tvåor och 2st treor

• Två års “anställningsintervju”

• De flesta anställs efter avslutad gymnasietid.

• Får lång tid på företaget för att forma eleverna.

• Viktigt att eleverna har stort engagemang om handledarna får ont om tid.

• Lärlingsprogram Industritekniska 2022 - excelfil

Sektion - Prototyp och Skrov
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Thank you!
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Tack för oss & vi ses i Örebro 2023


