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”Min viktigaste uppgift att är att eleverna 
trivs och att vi tillsammans kan leva upp till 
de krav som branschen ställer idag”

Det är inte utan att man bli berörd när man hör om 
elever som kommer tillbaka för att låna utrustning 
eller säga hej, tio år efter att de avslutat sin gymna-
sieutbildning. Enligt Ari Nurmi är detta ett av de 
bästa betygen en lärare kan få.

Sedan 2000 är han en av tre svetslärare i 
Sandviken på Bessemergymnasiet. 2012 blev man 
officiellt en IW-utbildning. 

– Att få följa denna process har varit otroligt
lärorikt och spännande, ena dagen är inte den 
andra lik och det är alltid lika roligt att kliva upp 
om morgnarna, berättar Ari.

– Övergången till en IW-utbildningen var en
lång process och egentligen hade vi jobbat inom 
ramarna under längre tid, menar Ari. Han insåg 
redan i ett tidigt skede att det var viktigt att få med 
sig skolledningen och skapa förståelse för bran-
schens framtida behov.

– Jag, tillsammans med rektorn och den övriga
ledningen, åkte på ett av Svetskommissionens 
möten angående IW, och sedan dess har vi haft full 
support från deras sida, berättar Ari.

– Vi har idag 16 platser på utbildningen och vi
har alltid fulla klasser, så pass att vi har diskuterat 
att utöka platsantalet. Tyvärr är det inte möjligt i 
de lokalerna som vi håller till i idag men man vet 
aldrig vad framtiden har att bjuda på.

Ari berättar att man i snitt har ungefär tio fler 
praktikplatser att erbjuda än vad det finns elever. 

– Det händer ofta att närliggande företag ringer
och undrar om det inte är dags för praktik snart 
igen och sånt gör verkligen en lärare stolt.

– När utbildningen avslutas har de flesta flera
jobberbjudanden och jag träffar ofta på eleverna 
flera år senare som handledare till nya elever. Det 
värmer att de stannat kvar i yrket. 

VIKTIG VIDAREUTBILDNING
På frågan hur man fortsätter att utvecklas som 
svetslärare och hitta bra forum kommer Svets lär-
armötet och Yrkes-SM i svetsning som svar, utan 
minsta tvekan. 

– I 15 år har jag åkt på dessa och varje nytt möte
resulterar i nya kontakter och lärdomar, man 
slutar aldrig utvecklas själv och det är det som är 
så otroligt givande.

Skolan har deltagit i svetsning på Yrkes-SM tre 
gånger och haft två killar med i final och bland 
eleverna har det här gett otrolig mersmak.

– Vi hade aldrig kunnat ana vilket engagemang
detta skulle skapa hos eleverna och vilket lagarbete 
det är att nå dessa bedrifter. Allt detta tillsam-
mans med kvaliten i IW-utbildningens koncept ger 
trygga elever som har stor kapacitet när de kom-
mer ut i arbetslivet.

Vi får under besöket chans att träffa delar av 
UF-företaget Hemtrevligt som är i full gång med 
att producera vedkorgar. VD Anton Lönn, som går 

Ari Nurmi har varit under 
hela processen med att 
göra en IW-skola av  
Bessemergymnasiet.

William Tuikkainen svetsar PE-läge. 

En skola för framtiden 
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sista året, berättar att det här varit en bra chans 
att få testa på att driva eget bolag samtidigt som 
man får vara kreativ och jobba med händerna 
vilket är det allra roligaste.

– Jag vill jobba några år efter skolan men sedan 
skulle jag gärna starta eget, det är framtidsplanen, 
säger Anton och ler stort.

Och visst får man hopp om framtiden när man 
sitter ner och pratar med dessa killar. Flera efter-
middagar i veckan stannar de kvar i skolan och 
tillverkar nya produkter.

UTBILDNING ÖVER FÖRVÄNTAN
På frågan om hur utbildningen stämmer överens 
med förväntningarn, är grabbarna enig om att den 
överträffar alla förväntningarna och lärarna är 
jättebra.

Carl berättar att han tror att många som ska 
välja gymnasiet kanske har en föråldrad syn på 
industri och svetsning.

– Jag tror att om man visste hur tekniskt och 
mycket möjligheter som finns skulle fler yngre vilja 
bli svetsare, förklarar Carl.

Vi pratar om praktiken och hur viktigt del av 
utbildningen den är, möjligheten att få ta sina 
första steg in på arbetsmarknaden och känslan av 
att hantera ett yrke. 

Carl Bergström, John Jan sson, Kalle Ström och Anton 
Lönn är nöjda elever på skolans IW-utbildning.
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”... IW-ut-
bildningens 
koncept ger 
trygga elever 
som har stor 
kapacitet när 
de kommer ut 
i arbetslivet.”

– Det är viktigt att man avsätter tid till sin elev, 
vi vill ha något att göra. Ställ krav på oss och 
hitta uppgifter, så kommer vi ha massor av nytta 
av prak tiken, tillägger Anton till alla blivande 
handled are. 

Jessica Wikström
Säljingenjör
AGA Gas AB

 IW-SKOLOR
Om du vill utbilda dig till 
svetsare har vi samlat 
all information här: 
www.svets.se/iw
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