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Här kommer några rader så här i slutet av terminen. Det är dags att både summera året som 
gått och titta framåt. Vi vill lyfta fram några saker som vi haft fokus på och kommer att 
fortsätta arbeta med.  
 
Ni har säkert noterat att det har varit ett särskilt fokus på processen med bildandet av 
Naturturismens Yrkesnämnd, respektive Skolverkets arbete med en nationell inriktning för 
naturturism. Yrkesnämnden framför nu synpunkter angående förslaget till examensmål etc. 
 
På vår gemensamma sajt naturbruk.se finns information om många områden, bl.a. protokoll 
från det nationella programrådet, marknadsföring, integration, fortbildning, se 
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/. 
 
Kolla hur väl er skola har lagt in e-postadresser på www.naturbruk.se/personalkontakt/  t.ex. 
yrkeslärare olika kategorier, marknadsföring, SYV, internationell kontaktperson, skol-
bibliotek, branschrepresentanter i lokala programråd (önskan från våra yrkesnämnder). Det 
är en förnämlig funktion för att underlätta kontakten mellan medlemsskolorna. För hjälp 
med inloggning i databasen kontakta vår webmaster Emelie Karlsson emelie@naturbruk.se . 

Vi har en Facebook- och en Instagram-sida Naturbruk.se där vi publicerar information om 
gröna näringar och naturbruksutbildningar. Vi tar gärna emot tips på artiklar, bilder, texter, 
länkar att använda. Vi har en sluten grupp på Facebook, Stick ut – välj naturbruk, där vi kan 
dela material att sprida i våra kanaler. Gå gärna med i gruppen och dela material med oss, 
t.ex. nyheter från er skola, eller skicka materialet direkt till emelie@naturbruk.se. 

Vi vill passa på att bjuda in alla medlemsskolorna till den årliga Rikskonferens Naturbruk som 
genomförs den 25 - 27 april 2018 med Gamlebygymnasiet som värd. En inbjudan med 
program kommer under februari men vi vill redan nu påminna om mejl från Maria om att 
anmäla kandidater till Ung-Ullbaggestipendiet. Även era elever på gymnasiesärskolan kan 
nomineras till stipendiet. 

 

Några andra områden som vi vill lyfta fram är: 

*Integrationsfrågor, där vi under våren 2018 jobbar vidare med projektet Attraktionskraft 
Naturbruk, med syfte att öka intresset för naturbruksprogrammet hos ungdomar med olika 
bakgrund, se www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/ . Tack Annie 
Magnusson, projektledare 2017, och välkommen Emelie som nu övertar projektledarskapet! 
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*Gemensam fortbildning v. 44. Här behöver vi inspel om vilket behov som finns. 
Entreprenörskap är ett område! 
 
*Vi jobbar på med utveckling av läromedel, och det är en utmaning. Den nya Traktorboken 
har släppts under hösten; www.naturbruk.se/for-nb-skolor/laromedel/ 
 
*Samverkan med Landsbygdsnätverket och dess olika arbetsgrupper samt dialog med 
branschorganisationer riks är också viktigt. 
 
*Internationell samverkan, ex. EUROPEA.  
 
 
Dessutom planerar vi som vanligt att genomföra en marknadsföringsdag på LRF i Stockholm 
20/9 2018, samt även möjlighet att även mötas dagen därpå för erfarenhetsutbyte, 21/9.  
 
Sammanfattningsvis så arbetar vi i styrelsen utifrån vad vi får för uppdrag i samband med 
årsmötet under Rikskonferens Naturbruk, samt det som står i våra stadgar: 
 

 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.  
 
Detta var lite av allt det som vi arbetar med i styrelsen men för att kunna genomföra vårt 
uppdrag på bästa sätt så behöver vi även ”input” från er på skolorna. Kontakta gärna mig 
eller någon annan i styrelsen. Maria är ju vårt gemensamma ”nav” i de flesta frågor och är en 
viktig kontaktperson för er medlemmar, maria.elinder@naturbruk.se . 
 
Vi vill även passa på att tacka alla i styrelsen för allt arbete som läggs ner för alla 
medlemsskolors bästa, samtidigt som man har fullt upp med den egna skolans vardag och 
utveckling. 
 
 
Julhälsningar från 
 
Bo, Maria, Emelie och Annie 
 
 
Bo Wiberg, ordförande Naturbruksskolornas Förening  
Grans naturbruksgymnasium Norrbotten 
Box 598, S-943 28 Öjebyn 0911-233 150  
bo.wiberg@pitea.se  www.naturbruk.se  
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