Samsyn för ett attraktivt naturbruk
Naturbrukskonferens i Halland 5-7 april 2017
Välkomna till Varberg - Västkustens Kreativa Mittpunkt och Munkagårdsgymnasiet i
Tvååker för deltagande i Naturbrukets rikskonferens den 5-7 april med temat
”Samsyn för ett attraktivt naturbruk”
Under dagarna i Varberg kommer ni få uppleva både landsbygd, kust, nutid och dåtid
Konferensen startar onsdag den 5/4 med registrering och lunch kl. 12.00 på
Varbergs stadshotell.
Där kommer sedan bussar att hämta upp klockan 13.00 för vidare transport till
eftermiddagens studiebesök hos olika lokala näringsidkare inom de gröna
näringarna. Därefter blir det kaffe och studiebesök på Munkagårds
naturbruksgymnasium.
Under em kan du välja mellan inriktningarna Djur, Skog, Trädgård, Lantbruk.
Från Munkagård går därefter färden vidare till Varbergs fästning för en guidad tur
innan det är dags för middag klockan 19.30.
Torsdagens och fredagens konferensprogram äger rum på Varbergs stadshotell och
Asian spa som ligger strategiskt placerat mitt på stora torget med närhet till både
hav, tågstation och annat som kan locka. Ni kommer att ha tillgång till hela SPA
avdelningen i konferenspriset och torsdagens program kommer att anpassas så att ni
kan utnyttja detta.
Konferensen avslutas med lunch och farväl fredag 7 april kl. 12.30.
Konferensen kommer att genomsyras av Naturbrukets förhållande till betänkandet –
En gymnasieutbildning för alla – SOU 2016:77.
Exempel på några av programpunkterna i konferensen:
•

Alexandru Panican docent Lunds universitet föreläser om
Perspektiv för att kunna begripliggöra yrkesutbildningens attraktionskraft

Adress: Munkagårdsgymnasiet, Björkängsvägen 25, 432 78 Tvååker. Tfn: 0340-480950.
E-post: munkagardsgymnasiet@regionhalland.se . Webb: www.regionhalland.se/munkagard . Org.nr: 232100-0115

2(3)

•

Per Hasselberg Fyrbodals kommunalförbund informerar om
Collegesamverkan VG inom gröna näringar samt Integrationsarbete inom
naturbruk

•

Dialog med branschföreträdare, politiker och naturbruksgymnasier om
attraktionskraften för naturbruket

•

Årsmöte för Naturbruksskolornas förening

•

Information om projektet Attraktionskraft Naturbruk – ett samverkansprojekt
med fokus på informationsspridning och integration

Eventuellt kommer Landsbygdsminister S-E Bucht att medverka under konferensen.
Konferensanmälan senast 11 mars
Konferenskostnad 3000 kr + moms inkluderat allt utom boendet och eventuella
behandlingar ni vill boka i hotellens SPA avdelningar.
Konferenskostnad fakturerar vi till den adress ni uppger vid anmälan och det går
utmärkt att anmäla flera vid samma tillfälle.
Anmälan sker via mail till anette.s.johansson@regionhalland.se Anmälan är
bindande men det går att skicka ersättare vid förhinder.
Vid anmälan behöver vi veta följande:
-

Namn och organisation
kontaktuppgifter till dig som ska deltaga såsom mail och mobil
Fakturaadress
När och var du har för avsikt att ansluta till konferensen
Om du vill delta på studiebesöken den 5/4 vill vi veta inriktning (Djur, Skog,
Trädgård, Lantbruk)
Ev. behov av specialkost

Bokning av hotell:
Vi har avtalat med två olika hotellalternativ och både ligger centralt både avseende
centrum, järnvägen och parkeringsmöjligheter.
Det ena är Varbergs stadshotell (där konferensen äger rum)
www.varbergsstadshotell.com . Ni bokar era rum direkt hos Varbergs stadshotell på
telefon 0340- 690108 / 690115 eller via mail konferens@varbergsstadshotell.com.
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Det avtalade priset för enkelrum är 1051 kr/person + moms (1177 kr inkl. moms) per
natt. Ange bokningsnummer 90 65 01.
Notera: Alla obokade rum släpps av stadshotellet den 28 februari.
Det andra är Gästis i Varberg www.hotellgastis.se stadens äldsta och mest säregna
hotell). Detta hotell bokar ni på telefon 0340-180 50 eller gastis@hotellgastis.se
där priset för ett enkelrum är 950 kr + moms och dubbelrum 1210 + moms per natt
när ni anger att ni ska ha Region Hallands avtalspris. Ange er faktureringsadress vid
anmälan, eller betala själv vid utcheckning.

Ankomst onsdag 5 april
Vi har möjlighet att hämta på Landvetter klockan 11.00 för de som anger detta vid
anmälan Annars sker ankomst direkt till lunchen på Varbergs stadshotell klockan
12.00. Vid senare ankomst den 5/4 så har vi följande hålltider.
14.30
18.00
19.30

Uppsamling för transport till Munkagårdsgymnasiet
Går det att ansluta till Varbergs fästning
Går det att ansluta direkt till middagen på Hotell Gästis.

Frågor?
Om arrangemanget som helhet kontakta Anette Johansson på telefon 035-17 98 23
Om onsdagens program kontakta Stefan Larsson på telefon 0340-48 09 77
Om konferensens program torsdag och fredag kontakta Naturbruksskolornas
Förening, Bo Wiberg 070 – 574 26 46 eller Maria Elinder 070 – 56 87 318.
Detaljerat program för dagarna samt ytterligare information skickas ut när det närmar
sig.
Välkomna med din anmälan och hjärtligt välkomna till Varberg
Maria Johnsson Thorén
Rektor Munkagårdsgymnasiet
Stefan Larsson
Driftschef Munkagårdsgymnasiet
Anette Johansson
Stabschef Region Halland

