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A. Demokratiarbete vid NB-skolor - motverka intolerans och 
främlingsfientlighet 
Ansökan år 3 till Ungdomsstyrelsen = Myndigheten för Ungdoms 
och Civilsamhällesfrågor, MUCF 
Beviljat 358.000 kr + moms.  
 
Fortbildning av NB-elevråd samt personal + dialog med 
mångkultur-ungdomar.  
 
Hur nå högstadieelever + föräldrar med utländsk bakgrund?  
Dialog med LB-nätverkets arbetsgrupp Integration, bl.a. SIOS. 

 
1. Personalfortbildning Värdegrund, 4 feb. 2015.  
Inbjudan till alla skolor i NF.  

 
2. Fortbildning av elevråd, våren - hösten 2015.  
Fyra skolor a tre regioner = 12 skolor i tre parallella processer.  
6 elever åk 1-3 + 2 personal utses av eleverna = 1 minibuss/skola.  
- Elevträff 1 med övernattning på skola 1: föreläsning New 
Connexion 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. NYTT: Minst tre NB-skolor möten och erfarenhetsutbyten 
mellan ungdomar 
En dag i ”mångkulturmiljön” + en dag på naturbruksgymnasiet 
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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 info: 
* Bildspel vid träff 1 i mångkulturmiljön 
* fysisk guidning vid träff 2 på NB-skolan. 

 
4. Uppdatera metodbok + www.naturbruk.se  
Informationsspridning: mejllistor, Naturbrukskonferens 
 
B.  Vägen till gröna jobb: samverkan naturbruksgymnasier 
vid mässor m.m. KSLA-ansökan beviljad, 252.000 kr + moms 
 - utveckla ett flexibelt mässmonterkoncept 
- samverka med NB-branscher vid gymnasie- & fackmässor 
 
C. Entreprenörskap i skolan, ansökt om verksamhetsbidrag från 
Skolverket 2015 för att ”stimulera arbetet med entreprenörskap i 
skolan”. Inväntar besked. Exempel på möjliga aktiviteter: 
 Fortbildning personal Entreprenörskap v. 44 

 
 Ung-Ullbagge-nomineringar + vinnare 

 
 Sprida info om olika Skol-SM 

 
 Samverka med LB-nätverket: Unga i de Gröna Näringarna, UGN 

 
 samverka med LB-nätverkets arbetsgrupp Naturturism 

 
 dialog med djurvårdens branscher kring yrkesutgångarnas 

innehåll, bransch- & myndigheters krav på kompetens: 
forskningsdjur, djursjukvård, hund, zoofackhandel, djurpark 
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