Öjebyn den 19 juni 2017

Sommarhälsning från Naturbruksskolornas Förening, NF
Nu är vi återigen redo att runt om i landet leverera ett antal förväntansfulla nyutexaminerade
naturbrukselever och de flesta av er har säkert redan genomfört examensaktiviteterna med allt vad
det innebär med studenter som pendlar mellan lyckan att lämna skolan och sorgen att lämna skolans
trygga värld med kompisar.
Vi har en alldeles färsk sammanställning av antalet 1:a hands sökande den15 maj 2017 och
sammantaget har medlemsskolorna redovisat en ökning med ungefär 4 % jämfört med förra året.
Naturligtvis finns det lokala variationer.
Under naturbrukskonferensen som genomfördes i april i Varberg med Munkagårdsgymnasiet som
värdar valdes en delvis ny styrelse och undertecknad fick förnyat förtroende,
http://www.naturbruk.se/styrelsen/.
Att få detta förtroendeuppdrag, att företräda alla drygt 50 medlemsskolorna känns både utmanande
och stimulerande och jag ska tillsammans med styrelsen göra allt för att uppfylla vårt uppdrag enligt
stadgarna och det som beslutas av årsmötet.
Som alla säkert känner till så är syftet med föreningen enligt § 1 i våra stadgar följande:
Att genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och
kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt. Föreningen skall fullgöra detta bl.a. genom att:
 företräda skolorna i kontakter med myndigheter, näringar och högskolor, särskilt Sveriges
lantbruksuniversitet och de lokala/regionala högskolorna,
 samordna och förmedla internationella kontakter,
 samordna och genomföra insatser för marknadsföring av naturbruksskolornas utbildningar,
 främja fortbildning samt utveckling av läromedel och utbildningsmetodik,
 garantera att samråd mellan naturbruksskolor på nationell nivå genomförs årligen.
Med utgångspunkt i temat för årets konferens som var En samstämmig attraktionskraft för
naturbruket ska styrelsens arbeta utifrån verksamhetsplanerna som årsmötet fastställt,
http://www.naturbruk.se/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2017/
Gymnasieministern gav ju besked i början av maj att naturturism skulle bli en egen inriktning inom
naturbruksprogrammet. Detta innebär att under hösten kommer förberedande möten att hållas med
syftet att naturturismens yrkesnämnd formellt bildas.
I samband med debatten på nationell nivå om naturturismens vara eller inte vara blev det mycket
fokus på naturbruksskolorna vilket är oerhört positivt och många politiker visade ett stort
engagemang för naturbruk!
Gott inför framtiden och jag tror att det inte är så många andra gymnasieprogram som får ”prime
time” i riksdagen!
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Under följande länk har vi samlat alla remisser, yttranden, mm från olika myndigheter,
organisationer, m fl: http://www.naturbruk.se/remisser/
Den årliga marknadsföringsdagen genomförs i år den 21 september och som vanligt är det i LRF:s
lokaler i Stockholm. Ett preliminärt ramprogram för dagen har ni fått av Maria.
Fortbildning v 44:
Djurbranschens yrkesnämnd i samverkan med NB-skolor arrangerar Riksstudiedagar Djurvård hos
Svenska Kennelklubben 30-31 okt.
Det nordiska konsortiet för utbildning och träning i försöksdjursvetenskap arrangerar tillsammans
med DYN fortbildningsdagar på Karolinska Institutet 30-31 okt.
Vid NB-konferensen meddelade Östergötland / Ingela Appelsved att erfarenhetsutbyte Trädgård
planeras på Himmelstalund v. 44
Som flera av er säkert vet så har några av våra medlesskolor nått stora framgångar och visat
framfötterna i UF-sammanhang! Därför vill jag redan nu påminna om att nya nomineringar till UngUllbaggar vill vi ha under dec - jan för att kunna dela ut pris under nästa år Naturbrukskonferens som
genomförs i Västervik med Gamlebygymnasiet som värd.
2017 års Ung-Ullbaggevinnarna blev Djurens Akutbox UF, Ösby Västmanlands naturbruksgymnasium.
http://www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2017/04/Ung-U-stip-2017-diplom.pdf
I följande nyhetsbrev blir ni informerade om ett av våra projekt och som vi driver tillsammans med
Hushållningssällskapet.
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/
För mer information, kolla vår hemsida:
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/
Dessutom kommer ju löpande information om olika aktiviteter från Maria, Annie, Emelie, m fl
Tyvärr lämnar Per Fermvik styrelsen men vi önskar Per lycka till och som i augusti börjar tjänsten som
undervisningsråd på Skolverket med ansvar för bl a naturbruksprogrammet. Per efterträder Bengt
Weidow som går i pension.
Dessutom lämnar Marcus Zetterlund styrelsen (suppleant) p g a att han bytt arbetsplats från rektor
på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik till gymnasiechef/rektor på Leksands gymnasium
Anneli Gunnars ingår fr o m nu i Landsbygdsnätverkets styrgrupp och representerar
naturbruksskolornas förening.
OBS! Boka in Naturbrukskonferensen 2018 redan nu genom att markera 25 - 27 april 2018 och att
den genomförs i Västervik med Gamlebygymnasiet och hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg,
Blekinge som värd.
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