Klipp från Länstidningen 25 april 2013

Steelex ägare Tomas Melin och platschefen i Hede, Krister Kraft, gillar inte planerna på att lägga ner Industriprogrammet. Det bästa vore
att flytta utbildningen till Hede, säger de.
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"Fel att lägga ner industriprogrammet"
HEDE

Härjedalens kommun bör tänka om, att lägga ner Industriprogrammet vid gymnasieskolan
är ett svek mot oss.
Det säger Tomas Melin på Steelex i Hede som vet att utbildningen är viktig både för
ungdomarna samt företagen.

Tomas Melin menar att en nedläggning av gymnasieskolans Industriprogram får konsekvenser för verkstadsindustrin. – Vi har rekryterat
många elever därifrån och behöver fler. Förutom ökande produktion står vi inför pensions avgång.
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– Det är märkligt att de inom kommunen kan lägga fram ett sådant här förslag utan att ens föra en dialog med oss. De
verkar inte förstå att vi behöver utbildad personal och under alla år har industriprogrammet varit viktig för oss, säger
Tomas Melin.
Det är full snurr på företaget Steelex. Orderstocken är enligt företagsledningen välfylld och det har de senaste åren
investerats i ett flertal nya maskiner på verkstadsgolvet. Tomas Melin har även flyttat på utrustningen från Sveg, bland
annat vatten- och plasmaskärmaskiner till Hede. Tanken är att samla det mesta på ett ställe i Härjedalen och
fastigheten i Sveg är nu till salu.
– För vår verksamhet kommer det att bli smidigare då vi får allt under ett tak, säger Tomas Melin.
Men maskiner kräver personal och där är han orolig. Att hitta utbildad arbetskraft är inte så lätt och värre kan det bli i
framtiden.
– En nedläggning av gymnasieskolans industriprogram får negativa konsekvenser för oss. Vi har rekryterat många
elever därifrån och vi behöver fler. Förutom ökande produktion står vi inför pensionsavgångar.
Tomas Melin ska nu träffa ledningen för skolförvaltningen samt näringslivskontoret och hans budskap är klart. Flytta
utbildningen hit till Hede, menar han.
– Vi har skollokaler som passar perfekt, de som tidigare användes av Piab, och dessutom en maskinpark som inte
finns på något annat företag i Härjedalen.
Men intresset för programmet lär väl inte bli större bland eleverna bara för att det flyttas till Hede?
– Jo det tror jag, här finns all utrustning och de kommer ut på ett annat sätt i yrkeslivet. Men det stora felet är att lärare
och syokonsulter inte promotar industriprogrammet på rätt sätt i grundskolan.
Politikerna i nämnden för utbildning, fritid- och kultur har haft frågan om nedläggning uppe tidigare men beslutade då
att skjuta fram beslutet till maj.

