
 

 

Protokoll  

Styrelsemöte i Naturbruksskolornas förening  
 

 
 
21 september 2018 kl. 9.00 – 15.00 på LRF, Franzéngatan 6, Stockholm 
 
Närvarande: 
Styrelse: Bo Wiberg Gran, Elisabeth Bringer Hallberg Vreta, Anneli Gunnars Älvdalen, Stefan 
Larsson Munkagård, Peter Nyman Svenljunga, Per Hallén VG-region. 
Suppleant; Helena Esbjörnsson Segra, Anna Giljam Nilsson Real Gävle. 
Adjungerad; Maria Elinder  
Förhinder: Urban Vikström Spånga 
 
 

1. Val av sekreterare och justerare 
 
Beslut att välja Maria Elinder som (ny ständig) sekreterare,  
samt Peter Nyman som justeringsperson för dagens protokoll. 
 

2. Föregående styrelseprotokoll 2018-06-07 
Noterades att Jeanett Rousu har förhinder som webmaster naturbruk.se från hösten 2018. 
Fråga ställdes till Ralph Engstrand, föreningens förre webmaster, som accepterat 
uppdraget genom att arbeta på timbasis, vilket föreningen tackar varmt för. 
 
Beslut att godkänna protokollet,  
samt att Maria ombesörjer att protokollen läggs ut på www.naturbruk.se  
 

3. Beslut om ersättare för Elin Dahm 
Elin lämna Uppsala yrkesgymnasium Jälla för chefsuppdrag i Östhammars kommun. Elin 
deltog en kort stund i dagens möte och tackades för engagerat arbete i styrelsen. 
 
Beslut att Urban Vikström, suppleant för mellanregionen, blir ny ordinarie ledamot, 
samt att ansvar för remissvar delas mellan Per Hallén och Urban Vikström. 
 

4. Diskussion om konsekvenser av valresultatet 
Mötet konstaterade att regeringsbildningen verkar dröja, och att beslut saknas om 
förändring av Naturbruksprogrammets inriktningar. 
 
Beslut att ordförande kontaktar Skolverk och Utbildningsdepartement, 
samt gör ett kort nyhetsbrev med information till medlemsskolorna om aktuellt läge. 
 

5. Rapporter från medverkan/representerande i olika sammanhang 
a. Naturturismens yrkesnämnd (Anneli) 
NTYN hade möte 5/9. Man väntar på beslut från regeringen angående nya inriktningar 
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inom NB. Skolverket medverkade, och meddelar att man arbetar vidare med att skapa ett 
nytt ämne Naturturism, även om besked ännu saknas från regeringen.  
 
b. Landsbygdsnätverkets styrgrupp (Anneli) 
Styrgruppen planerar för LB-programmets nästa programperiod, efter 2020. Vilka frågor 
bör prioriteras? NF är engagerad i arbetsgrupperna Integration respektive Unga i gröna 
näringar. LB-nätverket tar fram poddar, kan någon göras om NB-skolor och –utbildning? 
 
Idé från mötet:  
NB-skolor bör få tydligt uppdrag inom landsbygds-/hållbar utveckling. Flera NB-skolor har 
breddat uppdrag som gröna kompetenscentra, hur kan detta utvecklas vidare?  
 
c. Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp (Maria, Bo) 
Bra nätverkande i gruppen, bl.a. med Hela Sverige ska Leva, SIOS (Samverkansorgan för 
etniska organisationer i Sverige, sios.org) samt AF.  
Vi planerar samverkan mellan AN-projektet och SIOS i Mälardalen. 
 

6. Beslut om medlemskap för Marina läroverket 
Marina läroverket i Stocksund har ansökt om medlemskap i föreningen. Maria E har varit 
på givande besök. 
Beslut att bevilja Marina läroverket medlemskap från 2018-10-01. 
 

7. Medlemsläget och ekonomin (Elisabeth) 
Föreningens ekonomi är god. 67 medlemmar, varav 66 med gymnasieutbildning. 
 

8. Elevstatistiken (Maria) 
Skolornas inrapportering av elevantal per 15/9 pågår. En påminnelse går ut i kommande 
vecka. Branscher och media är intresserade av att snabbt få sammanställning. 
 

9. Marknadsföringsaktiviteter, utveckling av naturbruk.se, Facebook, mm. Reflektioner från 
mf-dagen (Maria m.fl.) 
Bra att Ralph jobbar som webmaster. Annonssida i GymnasieGuiden finansieras även i år 
av NYN, HYN, SYN, vilket NF tackar för. Nyhetsbrev planeras v. 46 på www.syv.nu.  
 
Från Mf-dagen 20/9 och erfarenhetsutbytesdagen 21/9:  
Vi bör byta namn på ”Mf-dagen”, det handlar om ungdomskommunikation och 
attraktionskraft. UngdomsBarometerns och Gröna Jobbs medverkan var uppskattad. 
Samverkan på sociala medier diskuterades, bl.a. förslag om att tillsammans med SLU och 
branscher använda gemensamma #hashtags på Instagram. 
Det är viktigt att, om vi ska fortsätta med Naturbruk.se på Facebook och instagram, en 
ansvarig administratör utses, samt att det sker en kontinuerlig uppdatering av för skolorna 
gemensamma teman. 
”Mf-gruppen riks” har fått två nya ledamöter via Mf-dagen, från Munkagård och Lillerud.  
 
Beslut att Bo W och Maria E försöker hitta lämplig person att ansvara för sociala medier 
Naturbruk.se. 
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10. Rikskonferensen Naturbruk 2019. Tema, mm. (alla) 
Realgymnasiet Gävle med huvudman Lärande i Sverige AB inbjuder via Anna GN som lokal 
värd till rikskonferens på Högbo bruk 10 – 12 april 2019. Mötet diskuterade förslag till 
innehåll, som föreläsning om ungas värderingar, hur nå nya målgrupper, kulturkrockar, 
hållbar utveckling, samverkan med branschen. Förslag till tema att utveckla: Mångfald av 
intressen som kan ge växtkraft inom naturbruk. 
 
Beslut att Maria E inbjuder yrkesnämnderna till torsdag 11/4, 
samt undersöker medverkan av ”ungdomsföreträdare”, t.ex. UngdomsBaromentern. 

 
11. Fortbildningsaktiviteter under hösten (Peter, Per, Maria) 

Gemensamma fortbildningar läggs fortlöpande ut på https://www.naturbruk.se/for-nb-
skolor/fortbildning/fortbildning-2018/  
 

12. Läromedel  
Elisabeth: Arbete pågår kring nyproduktion av bok om jordbrukets fältmaskiner. 
 
Anneli: Via Ljungbergsfonden och Skolverket utvecklas i samverkan med skogsbranschen 
ett komplett läromedel via digital lärplattform. Förslag att visa detta vid rikskonferensen. 
Motsvarande läromedel kan ha potential inom fler yrkesområden.  
Helena: Växjö är duktiga på yrkesdidaktik. 
 

13. Projekt på gång (Maria) 
a. Attraktionskraft Naturbruk: NF har ansökt till Jordbruksverket om förlängning till 2019-
04-30. Återstår att ta fram en folder, gärna på flera språk, samt arrangera några 
föreläsningar och studiebesök för unga nya svenskar till naturbruksgymnasier. 
 
b. Entreprenörskap i skolan, Skolverket:  
- Maria inbjöds till möte hos UF riks, vilka nu planerar enkät till NB-skolor angående 
möjlighet att fler än 49 procent av NB-eleverna gör UF.  
- Planering påbörjas inför Ung-Ullbaggepriset 2019, 
- Möte planeras med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i Gröna näringar angående 
att sprida goda exempel på Ung-Ullbaggar, dvs företagsamma NB-elever. 
 
Beslut att Maria undersöker med Skolverket: när kommer legitimationskrav för 
yrkesämnet Entreprenörskap, vad krävs för behörighet, hur kan man fortbilda sig för att nå 
dit, hur många behöriga finns det? 
 
c. Motverka främlingsfientlighet:  
Beslut att inte göra någon förnyad ansökan till MUCF. 
 

14. EUROPEA och utökat engagemang (Bo, Anneli) 
Anneli har deltagit i Europea-möte i Normandie, liksom i kommande möte i Österrike.  
 
Beslut att instifta två resestipendier för NF-skol-deltagande i Europea-möten,  
samt att Anneli skriver ett underlag angående detta.  
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15. Yrkes-SM 2020 Helsingborg, samverkan NB – YN 
I dagsläget tävlar enbart trädgårdsanläggning i Yrkes-SM. VG-region, Jälla och Ösby 
samverkade med branschen i VG-regions simulatortrailer som uppvisning vid Yrkes-SM i 
Uppsala i april 2018. Branschen, genom SYN Kristine Wiklund, diskuterar med Worldskills 
kring ytterligare NB-tävlingsgrenar, som skotarkörning.  
Idag finns många NB-interna tävlingar. Mötet diskuterade behovet av att synliggöra 
yrkesskicklighet inom fler av naturbrukets yrkesområden för en bredare publik. 
 
Beslut att ansvariga i styrelsen undersöker vilka NB-tävlingar som finns inom sina områden 
och skickar detta till Maria innan nästa möte. 
 

16. GDPR – konsekvenser för NF och www.naturbruk.se ?  
Input från styrelsens medlemmar: Vi behöver kartlägga våra register med personuppgifter, 
informera om hur uppgifter lagras samt tydliggöra hur samtycke ordnas.  
 
Beslut att Maria E fortbildar sig via lämplig kurs, t.ex. via Datainspektionen. 
 

17. Styrelsens övriga frågor  
 
Beslut att Anna Giljam Nilsson efterträder Elin Dahm i SLU:s arbetsgrupp, där VH- och NJ-
fakulteterna möter NF och branschen rörande ungdomskommunikation och student-
rekrytering (övriga NF-representanter är Elisabeth Bringer Hallberg och Maria Elinder). 
 

18. Nästa möte 
 
Beslut att nästa styrelsemöte blir onsdag 21 nov. 2018 kl. 10.00 – 15.30 (fika från 09.30) på 
lämplig plats i Stockholm,  
samt att Maria E tillfrågar Jobba grönt om deltagande i en programpunkt. 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Maria Elinder 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Bo Wiberg    Peter Nyman 


