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Till presumtiva medlemmar i Naturbruksskolornas Förening, NF  
 

Vi är idag drygt 60 medlemsskolor över landet med olika typer av huvudmän, t.ex. landsting, 

region, kommunalförbund, kommuner och näringsföreträdare. NF är den part som officiellt 

företräder skolorna utåt, t.ex. som remissinstans för gymnasie- och eftergymnasiala 

utbildningar.  
 

Vi välkomnar fler naturbruksutbildare att ansöka om medlemskap. Ansökan behandlas av 

styrelsen. Förutsättning för medlemskap är att man sedan minst tre läsår genomför naturbruks-

utbildning av god kvalitet, att man vill samverka enligt nedan, samt att man betalar den årliga 

avgiften. Den genomsnittliga årsavgiften 2018 och 2019 per skola är 20.000 kr, och består av en 

fast del på 14.000 kr och en rörlig del som baseras på medelantalet NB-program elever per den 

15 september i årskurs 1 under de två senaste åren. Det innebär avgifter mellan ca 15.000 och 

28.000 kr per år. 
 

Syftet med Naturbruksskolornas Förening enligt § 1 i stadgarna: 

Att genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och 

kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt. Föreningen skall fullgöra detta bl.a. genom 

att: 

 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. 
 

Medlemmar enligt § 2 i stadgarna: 

Naturbruksskolornas Förening utgörs av naturbruksgymnasier som genomför naturbruks-

programmet. För medlemskap krävs att skolorna har tillgång till ändamålsenliga resurser som, 

tillsammans med dokumenterad näringslivssamverkan, borgar för god kvalitet. För 

medlemskap krävs att man genomfört naturbruksprogrammet under minst tre läsår samt erlagt 

medlemsavgift i tid. I föreningen företräds medlemsskolorna av rektor eller motsvarande. 

Andra intressenter än skolor inom området naturbruksutbildning kan antas som associerade 

medlemmar. Ansökan om medlemskap prövas av föreningens styrelse. 
 

Som medlem marknadsför ni Er skola på www.naturbruk.se. Kontakta projektledare agr. Maria 

Elinder maria.elinder@naturbruk.se 0705 - 687 318 för mer information. På sajten presenteras 

skolor, utbildningar, jobb och nyheter. Vi har en personaldel med möjlighet till information och 

kommunikation, presentation av fortbildning, e-postlistor m.m., se http://www.naturbruk.se/for-

nb-skolor/ . 
 

Välkommen att höra av Dig med frågor eller ansökan om medlemskap! 

 

Ordförande i Naturbruksskolornas Förening  

Bo Wiberg tel. 0911 – 69 78 04, 070 - 574 26 46  bo.wiberg@pitea.se 

Verksamhetsutvecklare, Grans naturbruksgymnasium, Piteå, Norrbotten. 
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