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Bilaga NF verksamhetsberättelse 2017: Projekt
Attraktionskraft Naturbruk (information, integration)
+ Entreprenörskap
1. Full fart på NF/HS-projekt Attraktionskraft Naturbruk – ett samverkansprojekt med fokus på
informationsspridning och integration www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/
1.292.000 kr + moms 2016-2018. Projektledare Annie Hedberg, informationsspridning, till dec. 2017,
Emelie Karlsson, integration, till jan. 2018. Utvecklat mässmaterial, broschyr, intervjuer, film. Stor
aktivitet på sociala medier Attraktionskraft Naturbruk. Monter på gymnasiemässor Helsingborg,
Stockholm samt ungdomsevent TubeCon i Kristianstad, Umeå, ofta med LRF/SLA:s Jobba gröntambassadörer och NB-elever. Integration: påbörjat samarbete med AF och invandrarföreningar: nå
och utbilda unga naturbruksambassadörer med utländsk bakgrund för att inspirera nya målgrupper
att välja NB – fler tips? Intervju och film om Najib. Nyanlända ungdomar besökt Gamlebygymnasiet.
Inväntar rekvirerade medel från SJV. Söker ny projektledare 2018. Möten med branscher, NB-skolor.
2. Stärkt demokratiarbete vid Sveriges naturbruksgymnasier. MUCF. Återlämnade projektmedel
p.g.a. ej genomförda aktiviteter inom stipulerad tid, ny ansökan planeras 2018.
3. Entreprenörskap i skolan, Skolverket. Erhållit statsbidrag 200.000 kr inkl. moms.
Entreprenöriellt lärande som röd tråd i naturbruksutbildning + sprida goda skolexempel:
Ung-Ullbagge www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-ullbaggestipendiet/ . Stipendium 2.000 kr + vandringspris
Ullbagge-statyett för sjunde året. Elevgrupp som bäst uppfyllt kriterier för gott entreprenörskap.
10 nomineringar 2017. Vinnare: Djurens Akutbox UF, Ösby Västmanland. 10 nomineringar inför 2018.
Information via e-postlistor om entreprenöriella aktiviteter, t.ex. Skol-SM Showmanship +
vinnare till Paris, Hund, Traktorkörning, Skogsmästerskap. Påbörjat samverkan med branscher och
skolor kring ev. medverkan i Worldskills Yrkes-SM - fler tävlingsyrken än trädgårdsanläggare ?
Dialog med JordbrukareUngdomens Förbund, JUF, kring deras planerade projekt JUF-kampen.
Fortbildning: samverkan med NB-skolor, SLU och branscher kring fortbildningsbehov. Samordning
och information om fortbildningar v.44 www.naturbruk.se/for-nb-skolor/fortbildning/fortbildning-2017/
Förfrågan från SLU, VH- och NJ-fak: nu dialogmöten och informationsutbyten med syfte att få fler
sökande till såväl SLUs utbildningar som NB-skolor.
Nära dialog med naturturismbranschen, som i dec. 2017 startade Naturturismens Yrkesnämnd.
Samverkan med Landsbygdsnätverket www.landsbygdsnatverket.se och olika arbetsgrupper.
NF, genom Anneli Gunnars, ny ledamot i styrgruppen.
NF, genom Maria Elinder, ny ledamot i Integrationsgruppen + ansvar för dess utbildningsgrupp.
Fortsatt medverkan i Gröna näringslivets integrationsforum initierat av LRF:s vd. Nätverkande
mellan branschorganisationer, ideella organisationer, myndigheter (Bo Wiberg, Maria Elinder).
Möten med departement, myndigheter och branscher kring behov av långsiktig statlig finansiering
för vuxenutbildningar till de gröna näringarna, inte minst för att nå nya svenskar.
4. Medverkan i ”Ringar på vattnet” - resultat av NF och skolornas samverkansprojekt
Möjlighet för NF som rikstäckande ideell organisation att söka olika projektstöd. Via NF syns
naturbruksgymnasierna gemensamt utåt i många sammanhang.

