
 

 

Naturbruksskolornas förening, NF 
Projektledare agr. maria.elinder@naturbruk.se 0705– 687 318 

Bilaga NF verksamhetsberättelse 2015: Projekt 
Mässmonter + Film + Entreprenörskap + Värdegrund 

 
1. Flexibel mässmonter Naturbruksprogrammet, pilotprojekt via KSLA 252.000 kr+ moms. 
Mässmonter i november 2015 på Gymnasiemässan Stockholm: synliggör NB, inriktningar, utgångar 
och framtidsmöjligheter. Medverkan NB-elever från 8 skolor, NB-SYV, unga branschrepresentanter, 
SLU agr-student, fd NB, se www.naturbruk.se/for-nb-skolor/massmonter-material-nb/ 
 
2. Filmsnutt ”Varför välja NB?” filmad på 5 skolor via KSLA-projektet. Nyttjas på mässor, hemsidor, 
Facebook, www.naturbruk.se/for-nb-skolor/massmonter-material-nb/.  
 
3. Entreprenörskap i skolan, Skolverket. Statsbidrag 150.000 kr inkl. moms. Utveckla strategi för 
entreprenöriellt lärande som röd tråd i naturbruksutbildning + sprida goda skolexempel kurs 
Entreprenörskap m.m.  Ansökan 2016 väntar på besked. 
 
Fortbildning v. 44, samverkan med Djurbranschens yrkesnämnd, Zoobranschens Riksförbund och 
Djurgymnasiet: Zoofackhandelns behov av kompetens: 38 deltagare från 15 NB-skolor. 
 
SLU-fortbildning Entreprenörskap för lärare på naturbruksgymnasier, 15 hp www.slu.se/naturbruk 
Erbjudande om ny kurs 2015/2016, men ej tillräckligt deltagarantal. 
 
Ung-Ullbagge www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-ullbaggestipendiet/  . Stipendium 2.000 kr + vandringspris 
Ullbagge-statyett 2012 – 2016. Elevgrupp som bäst uppfyllt kriterier för gott entreprenörskap. Fem 
nomineringar 2015. Vinnare: Elevgrupp ur Lantbruk åk 3, Sötåsen. 14 nomineringar inför 2016. 
 
Informations via e-postlistor om entreprenöriella aktiviteter, t.ex. Skol-SM Showmanship + 
vinnare till Paris, Hund, Traktorkörning, Skogsmästerskap, LRF Ungdomens Framtidsstipendium.  
 
Samverkan med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i gröna näringar, UGN, för ökad 
attraktionskraft och fler unga yrkesverksamma, som företagare och anställda, i de gröna näringarna. 
 
Samverkan med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Integration – om/hur kan NB-skolorna 
medverka kring utbildning och andra aktiviteter för att nå nya svenskar? Enkät, intervjuer m.m. 
 
Medverkan i Gröna näringslivets migrationsforum, initierat av LRF. Nätverkande mellan 
branschorganisationer, ideella organisationer, myndigheter (Bo Wiberg, Maria Elinder). 
 
4. Stärkt demokratiarbete vid Sveriges naturbruksgymnasier. År 3: Fortbildning av NB-elevråd 
samt personal + dialog med mångkultur-ungdomar. MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och 
Civilsamhällesfrågor. Statsbidrag 358.000 kr plus moms. 2015 – vt 2016. 
 
Personalfortbildning: Förändring är möjlig – en dag om värdegrundsarbete med fokus på rasism. 4/2 
2015 på LRF i Stockholm. 10-tal deltagare från 5 skolor. Medverkan: New Connexion.  
 
5. Medverkan i ”Ringar på vattnet” - resultat av NF och skolornas samverkansprojekt 
 
Möjlighet för NF som rikstäckande ideell organisation att söka olika projektstöd. Via NF syns 
naturbruksgymnasierna gemensamt utåt i många sammanhang. NF har kontakt med andra 
riksorganisationer och nätverk, t.ex. inom Landsbygdsnätverket. 
 
Medverkan i projekt som drivs av andra, t.ex. New Connexion, som i en process med elever, bl.a. elever 
från Kvinnersta, Ökna, Ösby, utvecklat lärarhandledningsmaterial för gymnasieskolan, för 
kontinuerligt arbete mot rasism och för förståelse för människor från andra kulturer än den egna. 
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