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Projektledare agr. maria.elinder@naturbruk.se 0705– 687 318 

Bilaga NF verksamhetsberättelse 2013: Projekt  
Entreprenörskap + Värdegrundsarbete 

 

Dokumentation se www.naturbruk.se - Personal – NF:s projekt 
 
1. Entreprenörskap i skolan, Skolverket  (2011, 2012) 2013 
Statsbidrag 2013, 200.000 kr inkl. moms, slutredovisning april 2014. 
Styrgrupp: Bo Wiberg / NF styrelse. Projektledare Maria Elinder. 
 
1. Utveckla strategi för entreprenöriellt lärande som röd tråd i naturbruksutbildning + sprida goda 

skolexempel kurs Entreprenörskap.  
 

2. Uppföljning av SLU-fortbildning Entreprenörskap för lärare på naturbruksgymnasier, 15 hp, 
2012 - 2013 www.slu.se/sv/samverkan/kompetensutveckling/naturbruk/for-alla-naturbruksskolelarare/naturbruk-entreprenorskap/   22 deltagare från 
15 medlemsskolor. Erbjudande från SLU om ny kurs 2013/2014, men ej tillräckligt deltagarantal. 
 

3. Ung-Ullbagge 2013 www.naturbruk.se/redirect.asp?p=1854   till JamtLjus UF från Torsta, Jämtland 
NF styrelse utser elevgrupp som bäst uppfyllt kriterier för gott entreprenörskap. 
Stipendium 2.000 kr + vandringspris Ullbagge-statyett 2012 – 2016. 
Förberett nominering Ung-Ullbagge 2014 www.naturbruk.se/ung-ullbagge  
 

4. Informationsspridning om entreprenöriella aktiviteter, t.ex. Skol-SM Showmanship, 
Hundkunskap, ungdomsaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, etc. 
 
 

2. Förberett medverkan i Nordplus Horizontal-projekt mellan Finland, Lettland och Sverige (SLU, 
Coompanion, NF): Sustainable rural development through entrepreneurship education, 2013-2015.  
 
 

3. Motverka främlingsfientlighet och intolerans, Ungdomsstyrelsen 2013 
Projekt: Stärkt demokratiarbete vid Sveriges naturbruksgymnasier. År 2: fortbildning av 
elevråd samt personal, juni 2013 – maj 2014. Statsbidrag 439.000 kr inkl. moms, slutredovisning 
aug. 2014. Styrgrupp: Bo Wiberg / NF styrelse. Projektledare Maria E. www.naturbruk.se/redirect.asp?p=1825 
 
Från beslutet: Utbilda elevrådsrepresentanter och skolpersonal i hur man kan främja tolerans och 
motverka rasism vid skolorna. Det sker genom utbildningar, föreläsningar och workshops. 

1. 2*3 träffar à 1 dygn med minibuss elever + personal från 3-4 skolor per region, tot. 11 
skolor. Plats: Forslunda, Grans (norr), Sparresäter, Stora Segerstad (väst), Ryssby (mellan). 
Föreläsare + workshop: New Connexion (träff 1), Expo (träff 2). 
 

2. Personalfortbildning: Förändring är möjlig – värdegrundsarbete med fokus på rasism. 6/2-2014 
på LRF i Stockholm. 40-tal deltagare från 16 skolor. Medverkan: New Connexion.  
 

3. Metodbok (att vidareutveckla): Stärkt demokratiarbete vid Sveriges naturbruksgymnasier, 
www.naturbruk.se/filebank/files/20121219$093543$fil$pn0i07SZotoPSe2j0x3d.doc  
 

 
4. Medverkan i ”Ringar på vattnet” - resultat av NF och skolornas samverkansprojekt 
 

1. Via NF syns naturbruksgymnasierna gemensamt utåt i många sammanhang. 
 

2. NF har kontakt med andra riksorganisationer och nätverk, t.ex. inom Landsbygdsnätverket. 
 

3. Möjlighet för NF som rikstäckande ideell organisation att söka olika projektstöd. 
 

4. Medverkan i projekt som drivs av andra, t.ex. New Connexion: I en process med elever, bl.a. NB-
elever från Kvinnersta, Ökna, Ösby, tas ett lärarhandledningsmaterial för gymnasieskolan fram för 
kontinuerligt arbete mot rasism och för förståelse för människor från andra kulturer än den egna.  
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