
 

LANTBRUKARNAS 
RIKSFÖRBUND 
 

 

KALLELSE  
  

2014-09-11 
 

KALLELSE TILL: 
LRF:s representanter i naturbruksgymnasiernas lokala programråd och YH-utbildningarnas 
ledningsgrupper. 
 
INBJUDAN TILL: Övriga ledamöter i ovanstående organ från näring och skolor. 

 
Seminarium kring lokala programråd 

 
Datum:  Onsdag den 29 oktober 2014. 
 
Tid :  Kl. 10.00 –15.00 (ca). 
 
Plats:  LRF Franzéngatan 6, Stockholm, lokal Vetet. 
 (T-bana Stadshagen, uppgång Mariedalsvägen). 
 
Syfte:  Utökad samverkan skola arbetsliv kring bl.a. arbetsplatsförlagt lärande (APL) och 

Gymnasiearbetet 
 
OBS: LRF Riks står för resa och arvode, samt bjuder på lunch för LRF:s representanter  
 (skicka sedvanlig arvodes- och reseräkningsblankett och ange kostnadsställe 250 och 

kostnadsbärare 230000). 
 
Bindande anmälan med vändande e-post till michael.insulander@lrf.se alt. 070-671 9262 

Om du får sent förhinder meddela så vi anpassa beställningen av antalet luncher. 
  
BAKGRUND 
De närmast kommande åren kommer stora avgångar från arbetsmarknaden att ske samtidigt 

som ungdomskullarna blir mindre. Utifrån dessa perspektiv förväntas konkurrensen 

öka om arbetskraften. Det finns också en tendens att färre ungdomar söker till yrkesinriktade 

gymnasieutbildningar och det gäller att de gröna näringarna är attraktiva för att få kvalitativa och 

välutbildade medarbetare, som kan utveckla branschen. 

 
SYFTE OCH MÅL 
Syftet med seminariet är att stärka de lokala programrådens arbete och skapa samsyn på 

gymnasieutbildningarna inom den gröna sektorn så att utbildningen kan hålla hög kvalitet och 

motsvara arbetsmarknadens krav, samt att förbereda eleverna för ett arbetsliv. 

Målsättningen är att de lokala programråden skall bidra till en organiserad och nära samverkan 

mellan huvudmän och avnämare. Detta är avgörande för att utveckla yrkesutbildningens 

kvalitet, såväl den skolförlagda yrkesutbildningen som arbetsplatsförlagda utbildningen, APL. 

 

MÅLGRUPPER 
Deltagarna är i första hand LRF:s ledamöter, näringens och skolans representanter i de lokala 

programråden vid gymnasieskolor med naturbruksprogrammet, samt skolledare och lärare. 

 

ÖVRIGA PARTNERS 
Förutom LRF och NYN medverkar Skolverket.  

 



 

Seminarium kring lokala programråd 
 
PROGRAM, LRF 2014-10-29 
 
10.00. Fika serveras från 9.30 ca 
 

1. Välkomna! Sara Helgstrand, LRF och NYN. 
 

2. Presentation laget runt. 
 

3. Inledning, Michael Insulander, LRF och NYN. 
 

4. Susanne Lundgren, LRF Företagsutvecklare: LRF Företagakademi – utbildning i 
affärsmannaskap. 
 

5. Bengt Weidow, undervisningsråd, Skolverket: Lokala programrådets roll och 
uppgifter. Gymnasiearbetet. 
 

6. Workshop 1: Diskutera hur ni ser på Gymnasiearbetet kontra NYN:s Grönt Kort. 
Peter Borring/Catharina Matsdotter , NYN:s diplomerare. 
 

12.00. Lunch i LRF:s matsal 
 

7. Anette Levin, undervisningsråd Skolverket: Skolverkets arbete med utveckling av 
APL (arbetsplatsförlagt lärande).  
 

8. Parallell workshop 2: Diskutera hur vi kan samarbeta mellan skolan och arbetslivet 
kring APL. 
 
Parallell workshop 3 (ev. är styrelserummet tillgängligt): Attraktionskraft – säkring av 
kompetens framåt. Linda Segerblom, enhetschef LRF Företagande och Analys, leder 
diskussionen. Medverkar gör även bl.a. Anna Samuelsson LRF Jönköping, och Peter 
Borring  LRF. Östergötland vilka engagerat sig i dessa frågor, bl.a. genom att 
motionera om finansiering av praktikvärdar. Bengt Weidow, Skolverket, bistår 
diskussionen som expert. 

 
9. Summering och avslutning. 

 
10. Datum för nästa möte vecka 44 om ett år. 

 
15.00. ca AVSLUTNING 
 
 
Varmt välkomna! 
 
 
Sara Helgstrand                      Michael Insulander 
LRF:s Förbundsstyrelse           LRF Företagande och Analys 
och ordförande i NYN             och kanslichef för NYN  
  michael.insulander@lrf.se 070-671 92 62 
  www.nyn.se   


