Öjebyn den 17 juni 2016

Sommarhälsning från Naturbruksskolornas Förening, NF
Nu är vi inne i de sista skälvande ”minuterna” av detta läsår, och de flesta av er har säkert redan
genomfört examensaktiviteterna med allt vad det innebär med studenter som pendlar mellan lyckan
att lämna skolan och sorgen att lämna skolans trygga värld med kompisar.
Helt plötsligt är det slutet av augusti igen, och vi får ta mot ett gäng förväntansfulla elever som vill gå
naturbruksprogrammet. Det antal 1:a hands sökande den 15 maj 2016 som ni rapporterat in till Ralph
indikerar att de senaste årens trend med minskning av antalet elever till våra utbildningar har planat
ut. Sammantaget har medlemsskolorna redovisat ungefär samma antal 1:a hands sökande jämfört
med förra året, se http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik/ .
Vi har tagit fram statistik i samverkan med UKÄ och SLU, se länken ovan, som visar att 20 – 25
procent av NB-eleverna påbörjar högre utbildning inom tre år. Av dessa läser ca en av fem vid SLU,
som gärna ser ännu fler studenter med bakgrund från naturbruksprogrammet!
Under naturbrukskonferensen i Tällberg, med Stiernhööksgymnasiet i Rättvik och Älvdalens
utbildningscentrum som värdar, valdes en delvis ny styrelse, se www.naturbruk.se/styrelsen/, och
undertecknad fick förnyat förtroende som ordförande. Att få uppdraget att företräda alla 55
medlemsskolorna känns på samma gång både utmanande och stimulerande, och jag ska tillsammans
med styrelsen göra allt för att uppfylla vårt uppdrag enligt stadgarna och det som beslutas av
årsmötet.
Som alla säkert känner till så är syftet med föreningen enligt § 1 i våra stadgar följande:
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.
Med utgångspunkt i temat för årets konferens, Gemensam väg till hållbara gröna utbildningar,
arbetar styrelsen utifrån de verksamhetsplaner som fastställdes vid årsmötet,
http://www.naturbruk.se/rikskonferens-naturbruk/ .
Utbildningsdepartementet har svarat på vår skrivelse där vi framför att naturbruksprogrammet,
inklusive naturturismen, bör utredas klart och att ett samlat beslut om examensmål och inriktningar
bör tas för programmet i sin helhet. Deras svar är att inga beslut kommer att fattas om förändringar i
naturbruksprogrammet innan Skolverket har utrett förutsättningarna för ytterligare en inriktning,
naturturism. Skolverkets arbete ska redovisas till departementet innan årsskiftet, och har planerat
ett antal möten med naturturismbranschen under tidig höst. Branschen håller på att formera en
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Naturturismens yrkesnämnd, och en arbetsgrupp, där bl.a. Ekoturismföreningen ingår, förbereder för
att nämnden ska kunna startas igång på allvar i början av hösten.
Under denna länk hittar ni de yttranden som styrelsen skrivit under det gångna läsåret:
http://www.naturbruk.se/om-oss/naturbruksskolornas-forening/yttranden-fran-nf/ .
Under följande länk har vi samlat remisser, yttranden, mm från olika myndigheter, organisationer,
m.fl.: http://www.naturbruk.se/remisser/ .
Den årliga marknadsföringsdagen genomförs torsdag den 22 september 2016 kl. 10-16, som vanligt i
LRF:s lokaler i Stockholm. Ett preliminärt ramprogram för dagen mejlas ut till er inom kort.
Vi planerar fortbildningar v. 44, www.naturbruk.se/for-nb-skolor/fortbildning/fortbildning-2016/ .
Det vi redan nu kan redovisa är:
Riksstudiedagar Djurvård må-ti på Djurgymnasiet: Djursjukvård, Hund, Djurpark/sällskapsdjur, Biologi
Fortbildning för yrkesutgång Forskningsdjur må - ti på Karolinska Institutet.
HYN inbjuder till utbildningskonferens on - to på SLU Ultuna.
Som flera av er säkert vet så har några av våra medlemsskolor nått stora framgångar och visat
framfötterna i UF-sammanhang!
SM Ung företagsamhet: Stora Segerstad Naturbrukscentrum i artikel från Svenskt Näringsliv:
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/entreprenorskap-i-skolan/uf-popular-vag-till-foretagande-igrona-naringar_649425.html
Ung-Ullbaggevinnarna Timberstore UF från Älvdalens Utbildningscentrum www.alvdalen.com/smguld-till-timberstore-uf/
Vi vill redan nu påminna om att nya nomineringar till Ung-Ullbaggar vill vi ha under dec. – jan. för att
kunna del ut pris under Naturbrukskonferensen 2017, i Halland den 5 - 7-april, med
Munkagårdsgymnasiet som värd.
Vad gör era avgångselever efter naturbruksprogrammet? Tack till de skolor som hunnit svara på
enkäten på nätet, och vi hoppas på att fler av er har möjlighet att svara. Det finns stor möjlighet att
detta blir en återkommande enkät, och att vi då nästa år får ut den tidigare än i år.

För ytterligare information om föreningens verksamhet, se http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ .
Hör gärna av er med tips och idéer!
Sommarhälsningar från styrelsen genom
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