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1. Attraktionskraft Naturbruk – ett samverkansprojekt med fokus på informationsspridning och integration Projekt beviljat 2016 från Jordbruksverket, Landsbygdsprogrammet (EU-medel). Samverkan med Hushållningssällskapen.
Prel. budget 2018: 560.000 kr + moms. Projektledare ska rekryteras.
(Ev. möjlighet att samordna med MUCF-projekt se 2. nedan, om MUCF-medel beviljas? )
Mål:
- att fler gymnasieelever hittar till NB över landet, och fler med utländsk bakgrund,
- att informera nyanlända vuxna om utbildning och jobb i de gröna näringarna.
- att öka kontaktytorna mellan invandrarorganisationer och NB-gymnasier,
- att hitta och utbilda ”Naturbruksambassadörer” med utländsk bakgrund att medverka
vid mässor, öppet hus etc. Tips önskas på unga människor med NB-bakgrund, från sitt
hemland eller från Sverige, som kan medverka som NB-ambassadörer!
- att synliggöra NB-utbildningar och yrkesutgångar / gröna jobb i sociala medier.
Tips: NB-skolor över landet kan nyttja utvecklat mässmonterkoncept Naturbruk vid
mässor och event där målgruppen finns (ex. Helsingborg april).
Samverka gärna med LRF/SLA:s duktiga Jobba Grönt-ambassadörer!
2. Ny ansökan inskickad till MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.
Besked i maj?
Demokratiarbete vid NB-skolor - motverka intolerans och främlingsfientlighet.
Idé: Fortbildning av NB-elever samt personal + dialog med mångkultur-ungdomar.
3. Samverkan med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Integration, bl.a. enkät till NBskolornas rektorer angående möjligheter, och svårigheter, att bidra till att fler vuxna
nyanlända får utbildning för varaktiga jobb i de gröna näringarna.
Ev. dialog med regeringskansliet om möjlighet till statliga medel direkt till NB-skolor för
vuxenutbildning till nyanlända m.fl.?
4. Entreprenörskap i skolan: Ny ansökan inskickad om statsbidrag från Skolverket för att
stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan. Besked i maj?
Exempel aktiviteter, om medel beviljas:
- Synliggöra företagsamma elever, bl.a. via Ung-Ullbagge-nomineringar och vinnare
- Samverkan med naturbrukets branscher, med fokus på nya växande branscher
Samordna fortbildning för NB-personal v. 44
- NF samverkar med NYN, SYN, LRF/SLA:s Jobba Grönt-ambassadörer, Jälla, Ösby, VGregions simulatorprojekt Simgården, www.naturbruk.nu/kompetenscentrum/projekt/simgarden/ i
en simulatortrailer vid Yrkes-SM i Uppsala 25-27/4 2018.
- Dialog med Worldskills, branscher, NB-skolor: Möjlighet att synliggöra och ev. tävla i
fler av naturbrukets yrken vid Yrkes-SM i Helsingborg 2020?

