Protokoll Styrelsemöte Naturbruksskolornas förening
Tid och plats: 11 december 2017 kl. 9 – 16
LRF, Franzéngatan 6 på Kungsholmen Stockholm.
Närvarande:
Bo Wiberg, Gran
Elisabeth Bringer Hallberg, Vreta
Anneli Gunnars, Älvdalen
Mimmi Andersson, Gran
Peter Nyman, Svenljunga via Skype
Per Hallén, VG regionen
Elin Dahm, Jälla.
Stefan Larsson, Munkagård
Adjungerad Maria Elinder, Naturbruksskolornas förening

Dagordning
1. Val av justerare – Elin Dahm
2. Föregående styrelseprotokoll 22/9, OK.
3. Rapporter från medverkan/representerande i olika sammanhang
- Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Anneli har varit på ett möte till. Verksamhetsplan för
17-18 är klar och 19-20 är påbörjad. Styrs av EU- mål. Anneli upplever att man tycker att
det är mycket positivt att Naturbruksskolornas förening ingår i gruppen.
- Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp. Vi har precis kommit med i gruppen officiellt.
Maria har blivit vald som ordförande i en nybildad utbildningsgrupp – undergrupp i
integrationsgruppen.
- Landsbygdsnätverkets nationella nätverksträff var i Tällberg i år, Maria deltog.
- Fortbildningsaktiviteter under hösten. Bra riksfortbildningsdagar för Djurvård i
Stockholm v 44. Deltagare från 22 skolor och uppskattat både av deltagare och av

arrangörer. Kommer troligtvis att arrangeras även nästa år. Även en del andra skolor hade
gemensam fortbildning under lovet.
4. Per F ansluter till mötet innan lunch och delger oss nyheter från Skolverket. Skolverket
har fått Regeringsuppdrag att lämna förslag om nya inriktningar och inriktningarnas
omfattning och innehåll. Det innebär inte att det är beslutat att det blir en inriktning utan
ett beslut för eller emot tas efter att förslaget har presenterats. Förslag till förändring
innebär och förslag till nya examensmål och inriktningstexter. Förlaget förväntas gå ut på
extern remiss i början på februari.
Elevutvecklingen på yrkesprogrammen har vänt för flera program men inte för
Naturbruk.
Bland de elever som är nära examen men inte klarar den är det vanligt att det är de
gymnasiegemensamma ämnena, i första hand Biologi 1 och Entreprenörskap, som är
orsaken. Det skiljer sig från andra yrkesprogram.
Naturbruk är, enligt en ny rapport, det program som har lägst andel etablerade på
arbetsmarknaden. Många faktorer spelar in så Per tänker göra en mer grundlig analys.
5. Info-punkt om arbetet med Naturturismens yrkesnämnd. I princip alla grenar av
naturturismen är representerade, på gång in är Visita men det är inte klart än. Jesper
Broberg är ordförande och är numer även suppleant i Nationella programrådet. Det finns
bra förutsättningar för att yrkesnämnden ska kunna bli en bra yrkesnämnd. Den viktigaste
frågan just nu är inriktningstexten som en arbetsgrupp har tagit fram. Allt ska sedan
behandlas politiskt enligt sedvanlig procedur och remissrunda kommer att komma under
våren. Innehåll och kurser bestämmer Skolverket över då beslut om nya inriktningar är
fattade. Vi fortsätter att bevaka utvecklingen och försöker delta och påverka i den mån vi
kan.
6. Diskussion om arbetet med naturturism som ny inriktning samt eventuella förändringar
för häst och djur.
7. Skolrepresentanter i nationella programrådet. Ett antal skolor har anmält intresse och
besked skulle komma före Jul.
8. Ny representant i LAMK efter Elisabeth. Elin efterträder Elisabeth som representant från
föreningen.
9. Medlemsläget och ekonomin. De nya skolorna från halvårsskiftet är fakturerade.
Projektet Attraktionskraft Naturbruk förbrukar mycket pengar och vi har ännu inte fått
våra pengar från Jordbruksverket. Vi börjar därför få lite ont om likvida medel. Pengarna
från Jordbruksverket är rekvirerade så vi hoppas de kommer snart. Vi kan annars komma
att behöva fakturera medlemsavgifter något skyndsamt efter Jul.
10. Elevstatistiken ligger nu publicerad på hemsidan.
11. Enkäter. NB-elever efter avslutad examen från olika yrkesutgångar? Inget har gjort än,
delvis på grund av att arbetet har fokuserats på att få till yrkesnämnden inom
Naturturism. Ska detta göras på ett vettigt sätt som ger ett mervärde utöver Skolverkets
statistik så krävs en ganska stor insats. Vi avvaktar därför med detta tills vi känner att vi
har möjlighet att göra det bra.

12. Läromedel. Förslag finns från Kerstin Ewing, Önnestad har frågar om det finns böcker i
kurserna Djuren i Naturbruket + Djurhållning eller om det finns intresse för det. Hon har
också tagit fram ett material: Håll djuren friska samt Grisar – light. Styrelsens råd är att
avvakta de planerade förändringar av inriktningarna för att se vilket behov av läromedel
som det kan ge, eventuellt ser det annorlunda ut då. Efter det är det bra med en bredare
kartläggning av vilket behov som finns. Beslut om eventuellt stöd till läromedel, bilaga 1.
13. Rikskonferensen Naturbruk 2018. 25 - 27 april Gamleby. Bo tar fram ett förslag till
program med de punkter vi redan har, klart efter Julledigheten.
14. Förslag kring kvalitetsmärkning av gymnasieutbildning inriktning häst/hästhållning. Det
nya förslaget som kommit från HYN är inte det som skolorna har varit med och tagit
fram. Det är tveksamt om förslaget är förenligt med skollagen. Styrelsen formulerar ett
svar till HYN, Mimmi och Bo formulerar svaret.
15. Marknadsföringsdag bokat till torsdag 20/9- 2018 samt förslag på fortsättning den 21/9.
Även förslag på styrelsemöte den 21/9-18. Övernattningsrum är bokade på LRF.
16. Föreningen Sol-film. En del pengar har lagt på att lägga ut filmerna på Youtube.
Resterande pengar överförs till Naturbruksskolornas förening.
17. Vi fortsätter med marknadsföringsaktiviteter enligt marknadsföringsplanen.
18. Projekt på gång:
a. Attraktionskraft Naturbruk – Jordbruksverket. Fortsätter enligt plan.
b. Entreprenörskap i skolan – Skolverket. Vi har beviljats 200 000kr.
c. Vi gör en ny ansökan Värdegrund/ motverka främlingsfientlighet – MUCF
19. Gröna jobb och inbjudan till så kallat handslag. 900 miljoner på tre år ska fördelas varav
en ganska stor del ska gå till Gröna näringar. Bo träffar Niklas Johansson, statssekreterare
på näringsdepartementet, fredagen den 15/12 för att få mer information samt dialog om
vad Naturbruksföreningen kan bidra med.
20. SLU:s samverkan med oss om attraktionskraft. Anneli har haft möte med Anders
Alanärä, vice dekan, utbildningsfrågor, samt Börje Börjesson, Skogsmästarutbildningen,
kring samverkan mellan SLU och Naturbruksprogrammet. Elin och Elisabeth träffade
Ann- Marie Dalin och Pär Forslund, grundutbildningsansvariga för veterinär och
husdjursvetenskap samt naturresurser och lantbruk, studentkåren och
kommunikationsansvariga. Samtal fördes om samarbete kring rekrytering av nya
studenter, speciellt på de utbildningar som där det är brist på sökande, startande av
alumninätverk, fortbildningsinsatser för lärare m.m.
21. EUROPEA- nästa möte i april. Bo återkommer med programmet när det kommer.
22. Beslut om omfattning för Marias och Emelies tjänster.
Förslaget är fortsatt 60% för Maria och 25% för Emelie under 2018. Styrelsen beslutar
enligt förslaget.
23. Arkivering av Naturbruksskolornas förenings handlingar. Elisabeth ber om att få slänga
alla ekonomiska handlingar som är äldre än 10år. Om det inte finns något krav på att
behålla handlingar äldre än så beslutar vi att det är ok att slänga handlingar äldre än 10år.

24. Styrelsens övriga frågor
Besök av Viktoria Bondesson. LRF har haft möten med Arbetsförmedling angående
statistiken gällande behovet av arbetskraft i branschen. Behövs det ett annat arbetssätt för
att säkerställa att Lantbruksbranschens behov inte är korrekt, b.la. på grund av små
företag m.m. Vi har en dialog kring varför det är så svårt att få praktikvärdar att gå
Skolverkets handledarutbildning. Ämnen för Naturbrukskonferensen, hur samverkar vi
för att få relevanta ämnen? Det kommer att vara ett seminarium i mars på KSLA kring
samverkan inom branschen. Victoria återkommer när innehållet är fastställt.

25. Nästa möte fredagen den 2/2- 2018. Plats meddelas senare.

Vid protokollet:

Mimmi Andersson

Justeras:
………………………..
Bo Wiberg

……………………………..
Elin Dahm

