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GYMNASIESKOLOR I SUNNE

Välkommen till oss på Sunne 
Gymnasieskola/Broby!

Här är skolan som står för Respekt, Utveckling 
och Professionalism där eleverna och studie-
miljön ligger i fokus.

Hos oss får du den grund att stå på som du  
behöver för att leva och verka i Sunne och i 
världen. Genom vår nära koppling till företagen 
i Sunne får våra elever lätt jobb här i vår egen 
kommun, men även en grund för att söka sig 
vidare i livet. Vi ger dig en trygg bas för att växa 
till den människa du vill vara!

ADRESS
SG/Broby 
Svetsarevägen 2, 686 33 SUNNE

Telefon: 0565-17900
E-post:  sgbroby@sunne.se

Webbplats:  www.sgbroby.se

SOCIALA MEDIER

 @sgbroby

SKOLANS PROGRAM:
Samhällsvetenskapsprogrammet
• Inriktning beteendevetenskap
• Inriktning medier, information och kommunikation
• Inriktning Samhällsvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet
• Inriktning naturvetenskap
• Inriktning naturvetenskap/samhälle

Grafisk Produktion med riksintag
• Inriktning orginalare
• Inriktning tryckare

Industritekniska programmet
• Inriktning driftsäkerhet och underhållsteknik
• Inriktning produkt- och maskinteknik

Introduktionsprogrammet
• Programinriktat val
• Yrkesintroduktion
• Språkintroduktion
• Individuellt alternativ

Idrott och hälsa specialisering 1 & 2 
• Specialidrott hockey, fotboll eller ridning

Välkommen till oss på Sunne 
Gymnasieskola/Södra Viken! 

Din yrkesframtid börjar här!

Hos oss finns lärare som är proffs på elever, 
undervisning och bransch. Vi har de senaste 
maskinerna, fordonen och en mycket trevlig 
skolmiljö, 1 mil väster om Sunne centrum. Här 
kan du bo i fräscha rum på  internatet med  
helpension och roliga fritidsaktiviteter och få 
vänner för livet.

Vi möter dig och lotsar dig dit du vill till skogs- 
maskinförare, grävmaskinist, servicetekniker, 
lastbilschaufför eller fortsatta studier.

ADRESS
SG/Södra Viken 
35 Södra Viken, 686 80 SUNNE

Telefon: 0565-155 55
E-post:  sodraviken@sunne.se

Webbplats:  www.sodraviken.se

SOCIALA MEDIER

 @sgsodraviken

 @sodraviken

Tips! Titta in i skolan när du vill - digitalt öppet hus på 
www.sodraviken.se

SKOLANS PROGRAM:
Naturbruksprogrammet - inriktning skogsbruk
Yrkesutgångar
• Maskinförare/skördare
• Maskinförare/grävmaskin
• Maskinförare/service

Fordons- och transportprogrammet - inriktning transport
Yrkesutgångar
• Skogstransporter
• Anläggningstransporter
• Maskintransporter

Vi har också två av anpassad gymnasieskolas 
nationella program:
• Skog, mark och djur
• Fordonsvård och godshantering


