
 

 

 

Protokoll Styrelsemöte Naturbruksskolornas förening 

 

Tid och plats: 22 september 2017 kl. 9 – 16  

LRF, Franzéngatan 6 på Kungsholmen Stockholm 

 

Närvarande:  

Bo Wiberg 

Elisabeth Bringer Hallberg 

Anneli Gunnars 

Mimmi Andersson 

Peter Nyman 

Elin Dahm  

 

Adjungerad: 

Maria Elinder  

 

 
 

1. Val av justerare, Elin Dahm 

 

2. Föregående styrelseprotokoll 16/5  

 

3. Uppdatering av styrelsens ansvarsområden, Elin Dahm går in som ordinarie istället för 

Per Fermvik.  

 

4. Rapporter från medverkan/representerande i olika sammanhang 

   

- integration: Gröna Näringslivets integrationsforum. Emelie och Maria var med och 

pratade om Naturbruksskolornas potential för att ta emot nysvenskar men att det är ett 

problem med finansieringen.  

- Landsbygdsnätverkets styrgrupp: Annelie har haft första styrgruppens första möte 

onsdagen den 13 september. Uppdraget är att se till att tillgängliga EU- medel kan 

komma till användning. Ett landsbygdsnätverk måste enligt reglerna ha en styrgrupp. 

Styrgruppen är stor och kommer från flera olika organisationer.  

- Hästnäringens samarbetsgrupp i hästfrågor, Näringsdepartementet, ersättare till 

nuvarande representant från skolorna behövs. Elin kollar med sin Mats Samuelsson, Jälla.   

  



5. Per Fermvik berättar lite om hur han upplever sin första tid som utbildningsråd på 

Skolverket. Per tipsar om utredningen ”Nära examen” som handlar om vad som gör at 

vissa elever nästan klarar examen men faller på någon kurs.  

Skolor kan ansöka om att få bli branschskola i ett pilotprojekt. Mer information kommer 

att finnas på Skolverkets hemsida.     

 

6. Info-punkt om arbetet med Naturturismens yrkesnämnd.  

 

LRF Norrbotten tog upp frågan om Naturturism på LRF stämman men motionen avslog. 

Dock beslutades att LRF skulle utse en person att bevaka det fortsatta arbetet.  

 

Annelie och Maria försöker att avveckla sig själva i yrkesnämnden men det går ganska 

långsamt. Ingen har riktigt tagit över ansvaret för att driva nämnden vidare men man 

deltar gärna.  

 

7. Utbyte av information. Vi vet vi inte säkert än vilket direktiv skolverket kommer att få 

angående inriktningarna.  

 

8. Medlemsläget och ekonomin.  

 

Alla skolor har betalat sina medlemsavgifter. Nya medlemmar från halvårsskiftet är ännu 

inte debiterade. Naturlära i Hälsingland och Realgymnasierna i Linköping samt Göteborg 

har ansökt om inträde i föreningen och Osby begär utträde på grund av att skolan 

avvecklas.  

 

Ekonomin ser god. Vi har också fått förhandsbesked om ytterligare 300 000kr från 

Jordbruksverket för att få ett bra avslut på projektet Attraktionskraft Naturbruk. Vi har 

också fått förlänga projektet till 2018. 

  

9. Beslut om att anta 3st nya skolor från och med1 juli 2107, Realgymnasierna i Linköping 

och Göteborg samt Naturlära i Hälsingland.  

Naturbruksgymnasiet Osby begär utträde ur föreningen. 

 

10. Beslut om bidrag från Jan Vikström och Lärande i Sverige AB på 30 000: - som ett 

engångsbelopp. Förslaget är att anta det som ett bidrag till arbetet med Naturturismens 

yrkesnämnd. 

 

11. Elevstatistiken och enkäter. Enkät om hur många elever i åk 1 som finns antagna på 

skolorna per 15 september är ute just nu. NB enkäten för åk 1 2017 gällande deras val av 

utbildning, intressen m.m. är sammanställd.  

 

12. Läromedel.  

Pengar har betalats ut som stöd för en bok om Lantbruksmaskiner enligt tidigare beslut. 

Bengt Weidow jobbar med en omarbetning av boken växtodlingens grunder, kommer att 

ge ut den på eget förlag vilket kanske kommer att innebära att han önskar ekonomiskt 

stöd till det. 

 

13. Rikskonferensen Naturbruk 2018. 25 - 27 april Gamleby.  

Förslag på innehåll är: diskussioner utgångsvis skolor och programråd, erfarenhetsutbyte: 

hur fördelar vi undervisningen mellan instruktörer och lärare samt hur säkrar vi 

rekryteringen av legitimerade yrkeslärare, Fler till grön sektor- varför är vi så oense vi 



när alla får jobb, gemensam syn på ämnesplaner och kurser- revidering av nuvarande 

dokument.  

Lathund för vem som gör vad osv är bra. Viktigt med ekonomisk avstämning med 

värdskolan och att vi håller ner priset. Bättre att skolorna får möjlighet att skicka fler 

hellre än att vi har dyra aktiviteter och underhållning. 

  

14. Föreningen Sol-film. Det som är kvar av pengarna kommer att gå över till 

skolföreningen, blir klart om några månader.  

 

15. Marknadsaktiviteter, marknadsföringsdag 21/9. I princip enbart positiva kommentarer vid 

utvärderingen. Önskemål om två dagar per år. naturbruk.se är uppdaterad och delvis med 

ny layout på förstasidan.   

 

 

16. Projekt på gång:  

 

a. Attraktionskraft Naturbruk – Jordbruksverket. Vi har varit beviljade 1,6 miljoner och 

projektet ska avslutas 2017. Vi har nu fått förlängd projekttid till 2018-09-30 samt 

preliminärt utökning av anslaget med 300 000kr 

b. Entreprenörskap i skolan – Skolverket. Vi är beviljade 200 000kr.  

c. Maria undersöker om möjligheten till ny ansökan Värdegrund/ motverka 

främlingsfientlighet – MUCF 

 

17. SLU:s samverkan med aktörer utanför akademin: 

 
Vi har identifierat samverkan i syfte att öka utbildningarnas attraktion, som en väsentlig aspekt och tänker oss 

därför att samverkan mellan SLU och naturbruksgymnasier är viktig i sammanhanget. Vi skulle därför vara 

mycket tacksamma om ni vill dela era synpunkter på detta med oss. 

 Hur omfattande är er samverkan med SLU kring utbildningsfrågor? 

 Vilka former för samverkan finns? 

 Har ni övriga synpunkter på samverkan med SLU, som ni vill dela med oss? 

  

Ni är också mycket välkomna att kontakta oss för ett samtal kring dessa frågor: 

 Annika Åhnberg: annika.ahnberg@ystad.nu tel: 0709 60 90 17 

 Klas Malmqvist:  klas.malmqvist@fsi.lu.se tel: 070-855 62 77 

 

Bo mailar ut frågan till medlemsskolorna så vi får en korrekt bild av hur det ser ut ute i 

landet.  

 

18. Remiss Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola 

(SOU 2017:51). Vi avstår från att svara. 

 

19. Remiss Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44). Vi 

avstår från att svara. 

 

20. Fortbildningar inför hösten, regionalt/centralt finns sammanställt på naturbruks.se. Vetet 

finns bokat i LRF- huset men än har ingen visat intresse för att vara där.  

 

21. EUROPEA – Karl Johan Hortling åker på nästa möte som representant från föreningen. 

 

22. Styrelsens övriga frågor  

 

mailto:annika.ahnberg@ystad.nu
mailto:klas.malmqvist@fsi.lu.se


Maria ger Emelie i uppdrag att undersöka möjligheten att starta alumninätverk för 

Naturbruk 

 

Remisspromemoria på Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram 

och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U2017/03537/GV). Alla läser igenom 

och skickar eventuella synpunkter till Mimmi.  

 

23. Nästa möte 2017-12-12 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 Mimmi Andersson 

 

 

 

  

Justeras: 

 

 

 ………………………..          …………………………….. 

Bo Wiberg                           Elin Dahm 

 

 


