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A. Entreprenörskap i skolan, verksamhetsbidrag från Skolverket 150.000 kr inkl. moms 
”stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan” 
 
1. Följa upp skolors arbete med entreprenörskap. Goda exempel från skolornas inre arbete i 

metodbok. Slutrapport 2013 till Skolverket i april 2014. 
 

2. Finns intresse ny omgång SLU-fortbildning Entreprenörskap för NB-lärare 15 hp 2014/15? 
Material o diskussion på Fronter, 2 dagar fysisk träff Skara. Kostnad ca 20.000 kr/deltagare 
 

3. Ung-Ullbaggepriset 2014 www.naturbruk.se/ung-ullbagge. Mest företagsamma NB-elever. 
Vinnare offentliggörs vid NB-konferensen. Högtidlig prisutdelning på vinnande skola under 
våren. Pressmeddelande? 
Ung-Ullbaggepriset 2015. Nominera senast 15 jan. 2015! Komplettera med foton, mer info. 
 

4. Sprida info om goda entreprenöriella initiativ, t.ex. Entreprenörskapstävling Östgötahästar, 
diverse Skol-SM, EmaxSverige.se (unga entreprenörer, veckan före midsommar Örebro). 
 

5.  Ev. inspirationsföretagardag för elever i ”nya” branscher, t.ex. företagsamma elever 
djurvård: inspirationsdag med företagare + UF? 
 
 

Internationella projekt  
 
B. Sustainable rural development through entrepreneurship education, SURE  

Nordplus Horizontal 2013-2015: Finland, Lettland, Sverige (SLU, Coompanion, NF). 
NF synliggöra olika aktiviteter + medverka i projektets konferenser 
 

C. ANGIE – A New Generation In Education: kvalitetssäkring av internationell APL. 
 
 
 

D. Demokratiarbete vid NB-skolor - motverka intolerans och främlingsfientlighet 
 
Slutrapport till Ungdomsstyrelsen år 2: Fortbildning personal + elevråd 2013/2014. 
”verkligen ett behövande projekt, finns verkligt negativa elever” 
  
Projektansökan US år 3, ca 460.000 kr, besked vt 2014. Upplägg i samverkan med personal och 
elever under år 2.  
OM projektmedel år 3 av 3:  
Fortbildning av elevråd samt personal + dialog med mångkultur-ungdomar.  
 
Hur nå högstadieelever med utländsk bakgrund och deras föräldrar? Elever med utländsk 
bakgrund i gymnasieskolan: 18 % varav NV 23 %, NB 3 %.  
Dialog med Landsbygdsnätverkets temagrupp Integration, bl.a. SIOS. 
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1. Personalfortbildning Värdegrund 1 dag. Inbjudan till alla skolor i NF. 

 
2. Fortbildning av elevråd, hösten 2014. Fyra skolor a tre regioner = 12 skolor i tre parallella 
processer. 6 elever + två personal utses av eleverna = en minibuss/skola. Åk 1-3. 
 
 - Elevträff 1 med enkel övernattning på skola 1: föreläsning vardagsrasism + övningar  
 
 - Diskussion hemma på skolan (elevråd resp. personal) 
 
 - Elevträff 2: Expo-föreläsning + gruppdisk. Våga ifrågasätta! Vi-och-dom. Vad händer när vi 
låter fördomar styra oss? Flyktingskap, trygghet, svenska traditioner + förbereda inför: 
 
3. Minst tre NB-skolor genomför möten och erfarenhetsutbyten mellan ungdomar 
En dag i ”mångkulturmiljön” + en dag på naturbruksgymnasiet 
NB-skolan ordna transport med 1-2 minibussar, för att skjutsa berörd grupp.  
 
NB-eleverna tränar sin förmåga att presentera sin skola, utbildningar och jobbmöjligheter för 
den som saknar kunskap om detta. Det sker dels som bildspel vid möte 1 i mångkulturmiljön, 
dels fysisk guidning vid träff 2 på den egna skolan. 

 
4. Uppdatera metodbok + www.naturbruk.se  
Informationsspridning: mejllistor, Naturbrukskonferens 

 
 

E. Parallellt projekt, New Connexion - Allmänna Arvsfonden:  
möjlighet för NB-skolor från hösten 2014 att nyttja föreläsning + ett genomarbetat 
gymnasiematerial om rasism och intolerans att integrera i undervisning yrkesprogram/ NB. 
Elever från Kvinnersta, Ökna, Ösby har medverkat i framtagning 2013/2014 
 

 
F. Behov av, men inte riggat (t.ex. inom Landsbygdsprogrammet?):  
Lotsa nysvenskar till arbete och företagande på landsbygden. 
NB-skolor erbjuda för vuxna: Introduktionsutbildning till gröna näringar, validering av 
kompetens och erfarenhet, utbildningsmoduler för arbete i de gröna näringarna, utifrån 
branschernas behov. 
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