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Yttrande över redovisning av Skolverkets uppdrag att med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens förslag om nya inriktningar inom
naturbruksprogrammet föreslå hur många gymnasiepoäng som de
nya inriktningarna ska omfatta och examensmål för programmet (Dnr
2015:1247)
Bakgrund
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN), Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) och Skogsbrukets
Yrkesnämnd (SYN) företräder tillsammans en stor del av det arbetsliv som berörs av Skolverkets
förslag. Vi har satt stort värde på att Skolverket givit möjligheter för yrkesnämnderna oss att i
förväg diskutera de frågeställningar som behandlas. Till vårt remissvar biläggs även ett
gemensamt författat inlägg i frågan.
Yttrande
HYN, NYN och SYN har tagit del av Skolverkets förslag till nya inriktningar, gymnasiepoäng
och examensmål med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens förslag och ställer oss positiva
till förslaget som helhet och tillstyrker detta. Vi vill särskilt lyfta fram;
Att förslaget till de fem inriktningarna väl möter arbetsmarknadens behov. Dock kan
behov finnas att se över möjligheterna till en inriktning för naturturism med egen prislista.
Att inriktningarna ges 700 gymnasiepoäng är viktigt för att tydliggöra yrkesutbildningen.
Att det är angeläget att eleverna ges möjlighet att läsa kurser som förbereder för
högskolestudier främst kopplat till naturbruk.
Att naturbruksprogrammet även fortsättningsvis kan erbjuda kurser som leder till
behörighet till SLU:s alla 3-åriga utbildningar, och till yrkeshögskolan.
Lars Bäckman
Hästnäringens Yrkesnämnd
www.hyn.se

Michael Insulander
Naturbrukets Yrkesnämnd
www.nyn.se

Björn Jonasson
Skogsbrukets Yrkesnämnd
www.synkurser.se
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Naturbruksgymnasierna står inför förändringar som avgör vad man får utbilda till. Vi är på väg mot ett
naturbruksprogram som utbildar elever till att bli mer anställningsbara. Programmet blev genom
skolreformen Gy 2011 en fullt utvecklad yrkesutbildning.
Vi representerar huvuddelen av det arbetsliv som skall anställa naturbrukseleverna och vill bemöta en
del missuppfattningar om utbildningen.
Först bör det klargöras att naturbruksskolor utan problem kan erbjuda kurser så att eleverna blir
behöriga till SLU:s alla 3-åriga utbildningar, och till yrkeshögskolan. Det gäller nu och om det beslutas
enligt aktuella förslag. Inga återvändsgränder i naturbruksprogrammet således. Något vi varit noga med
att betona. De som önskar läsa SLU:s 5-åriga utbildningar måste läsa till en del matte, kemi eller fysik, det
är vi medvetna om. Samtidigt erbjuder SLU möjligheter att komplettera med naturvetenskaplig
bastermin. Vi är inte heller främmande för möjligheten att införs en ny inriktning med egen prislista på
naturbruksprogrammet mot 5-åriga naturvetenskapliga högskolestudier. Ett alternativ skulle vara att på
NV-programmet införa en inriktning mot naturbruk. Detta har vi framfört till Näringsdepartementet.
Naturbruksprogrammet ger en bra grund för att få jobb och för att komma in på en spännande
arbetsmarknad.
För ca 10 år sedan, när skolorna hade stor frihet i sitt utbildningsutbud, var antalet elever på
naturbruksprogrammet ca 4 000. I dag är antalet ca 2 300, vilket är något fler än på 1990-talet. En stor
del av nedgången beror av att elevkullarna minskat. En annan del förklaras av att naturbruksprogrammet
gått mot att bli mer av en fullvärdig yrkesutbildning, helt i enlighet med arbetslivets önskemål. Det är
naturligtvis mycket beklagligt att inte fler elever söker till naturbruk. För skolorna är det kännbart då
skolpengen är ca 200 000 kr per elev.
Yrkesutbildningar måste harmoniera med branschernas behov för att möta utmaningarna som vi står
inför. För oss är det viktigt att blicka framåt och bevaka att utbildningen håller god kvalitet, att eleverna
lätt kan få jobb, eller blir egna företagare i våra branscher. Vi kan säkert göra mer för att stötta skolorna
vad gäller attraktionskraft och även information riktad till bl.a. studie- och yrkesvägledare och föräldrar
om programmets och våra yrkens attraktionskraft. Låt oss tillsammans med skolorna koncentrera oss på
denna angelägna uppgift!
Sara Helgstrand, LRFs Förbundsstyrelse och ordförande Naturbrukets Yrkesnämnd
Lena Andersson, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
Anja Westberg, Svenska Kommunalarbetareförbundet
Eva Grönwall, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Henric Lagercrantz, Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet
Göran Andersson, Trädgårdsanläggarna i Sverige
Gunilla Nordberg, Gröna näringens riksorganisation
Maria Lundvall, Svensk Djursjukvård
Lars Bäckman, Hästnäringens Yrkesnämnd
Björn Jonasson, SYN - Skogsbrukets Yrkesnämnd som består av ledamöter från Skogs- och
Lantarbetsgivareförbundet SLA, GS-Facket, Ledarna, Skogsstyrelsen, SMF Skogsentreprenörerna, LRF
Skogsägarna samt Arbetsmiljöverket.
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