VI GER DIG EN
FLYGANDE START!

EN FAMILJÄR GYMNASIESKOLA
I EN TRYGG MILJÖ
Sandbackaskolan i Arvidsjaur är en liten gymnasieskola med en stark sammanhållning. Vi tror på att
ge våra elever ansvar och frihet, där det personliga
engagemanget är drivkraften för att utvecklas. Här
finns också en mycket god kontakt mellan lärare och
elever, vilket skapar en familjär stämning med högt i
tak. Många i vår personal har jobbat på skolan under
många år, ett tecken på den höga trivseln.
Det är inte bara Sandbackaskolan som är en trygg
plats, det är också samhället Arvidsjaur. Att bo i
Arvidsjaur är ungefär som att bo på ett elevhem,
brukar vi säga. Det är enkelt att få bostad och med
kanske tre minuter till dina klasskamrater och fem
minuter till skolan är du aldrig ensam. Här tar vi hand
om varandra och på Sandbackaskolan ser vi varje
elev som en unik individ.

På Sandbackaskolan ges utbildning inom sex av
de nationella programmen; ekonomi, natur, samhällsvetenskap, barn- och fritid, vård- och omsorg
samt introduktionsprogrammet. Här kan du välja att
gå det alpina skidgymnasiet. Vi ansvarar också för
kommunens SFI- och vuxenutbildning. Hösten 2021
startar också flygteknikprogrammet på Sandbackaskolan. Totalt har skolan cirka 200 ungdomselever
och 100 vuxenelever.
Sandbackaskolan riktar sig till alla elever. Därför är
det självklart för oss att stå bakom FN:s Globala mål
för hållbar utveckling.
GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

Fortsättning kan följa
efter flygteknikprogrammet

DET ÄR VI SOM FLYGER I NORR

Frågor? Maila till F21-a1@mil.se (Norrbottens flygflottilj) eller hkpflj-1hkpskv-rekrytering@mil.se (Första helikopterskvadronen Luleå)

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ARVIDSJAUR FLYGPLATS

”Flygplatsen
finns till för att
serva regionen”
Arvidsjaur har länge varit Europas
mittpunkt för vintertestning av bilar.
Flygplatsen är därför en viktig möjliggörare för både arbetskraft och
besöksnäring i Norrlands inland.

oss ändå bra den här vintersäsongen. Det var
bara några veckor som föll bort när säsongs-

En stor del av morgondagens fordon testas i

regionen. Större företag är i behov av bra

alla stora europeiska fordonsaktörer på
plats och ungefär 20 större testanläggningar
genererar en total omsättning på cirka 3 – 4
miljarder varje vintersäsong i Arvidsjaur.
– Flygplatsen i Arvidsjaur är oerhört viktig
för att internationella fordonstillverkare och
dess anställda ska kunna nå regionen smidigt. Det är dock svårt att säga hur coronapandemin kommer att påverka biltestningen
i längden, säger Ralf Lundberg, vd på

pandemin tog fart.
En välfungerande infrastruktur i Norrlands

jaur till Arlanda.

”De har förstått att
Arvidsjaur erbjuder
något helt unikt.”
– Ralf Lundberg, vd

– En annan viktig näring i Arvidsjaur är

ett rikt friluftsliv med närhet till skog och
mark, ja allt det vackra! säger Ralf Lundberg.

FAKTA
•
centrum.

i coronavirusets spår.
– Ingen vet vad som kommer att hända
härnäst – det enda vi kan vara säkra på är
att det kommer kosta mycket pengar. Just
platsen, 28 av dem är korttidspermitterade.
Vi får helt enkelt gå in i ett sparläge och
hoppas att det vände snabbt, avslutar
Ralf Lundberg.

– Men, det har byggts så stora anläggningar här och det är klart att man kommer
fortsätta utvecklingen av komponenter och
bilar i Arvidsjaur även i framtiden. Vi klarade

både tyskar och holländare. De har förstått
att Arvidsjaur erbjuder något helt unikt –

Läs mer på:

Besök oss på Facebook:

Följ oss på LinkedIn:

www.arvidsjaurairport.se

www.facebook.se/sida

www.linkedin.com/sida

• Flygplatsens huvuduppgift är att bedriva
•
städerna Stuttgart, Frankfurt Hahn, Munchen,
Hanover och Köln.
•

tioner i Norrbottens inland.

FLYGTEKNIKPROGRAMMET
- NU I ARVIDSJAUR!
Det är med stolthet och glädje som vi, från och med
hösten 2021, kan erbjuda det treåriga flygteknikprogrammet. Det är en riksrekryterande gymnasieutbildning för dig som vill arbeta med konstruktion,
reparation och underhåll av motorer i flygplan eller
helikoptrar. Du blir utbildad flygmekaniker med europeiska certifikat, vilket ger tillgång till en stor arbetsmarknad inom civil och militär luftfart.

Sandbackaskolan är en av ett fåtal gymnasieskolor,
och den enda norr om Västerås, som har flygteknikprogrammet på menyn. Utbildningen passar Arvidsjaur helt perfekt, med närhet till F 21, Vidsels militärbas, Esrange och andra aktörer inom flygindustrin.

NORDISKT

FlygTeknikCentrum

Nordiskt Flygteknikcentrum är en kvaliﬁcerad yrkeshögskola som utbildar ﬂygtekniker med
inriktning mot helikopter. Vi följer de europeiska luftfartsbestämmelserna och ger våra studerande en grund för en spännande framtid inom den internationella ﬂygbranschen.

Läs mer på nftc.se

FLYGET - EN FRAMTIDSBRANSCH!
Att arbeta inom flygindustrin innebär fantastiska
möjligheter. Efter att ha avslutat flygteknikprogrammet kan du börja jobba direkt, och du har hela Europa som arbetsfält. Du kan också läsa vidare och
bygga på din utbildning med olika behörigheter och
arbeta i hela världen. Då kan du se fram emot en
riktigt bra lön, i en spännande bransch som aldrig

slutar att utvecklas. Du har helt enkelt chansen
att vara med och skapa framtidens luftfarkoster.
Vi tror att du som söker till flygteknikprogrammet
drivs av ett brinnande engagemang. Vi tror också att
du är noggrann, triggas av utmaningar och sporras
av höga ambitioner. Har du dessa egenskaper kommer du att stortrivas på flygteknikprogrammet!

Du ansöker till flygteknikprogrammet via din hemkommun och vårt
antagningskansli tar emot din ansökan. Då flygteknikprogrammet är
en utbildning med riksintag är din hemkommun skyldig att bistå med
inackorderingsbidrag.

• 19450 • www.jssverige.se

Sök till flygteknikprogrammet våren 2021!
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