Öjebyn den 20 juni 2018

Sommarhälsning från Naturbruksskolornas Förening, NF
Nu har vi återigen runt om i landet levererat ett antal förväntansfulla nyutexaminerade
naturbrukselever med allt vad det innebär med studenter som pendlar mellan lyckan att lämna
skolan och sorgen att lämna skolans trygga värld med kompisar.
Vi har en alldeles färsk sammanställning av antalet 1:a hands sökande den15 maj 2018 och
sammantaget har medlemsskolorna redovisat en ökning med ungefär 4 % jämfört med förra året. Vi
redovisade samma procentuella ökning förra året. Ökningen redovisas i förhållande till andelen
elever i årskullen. Naturligtvis finns det lokala variationer.

http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik/
Under naturbrukskonferensen som genomfördes i april i Västervik med Gamlebygymnasiet och
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge som värdar valdes en delvis ny styrelse.
Till ordförande i Naturbruksskolornas förening för en tid av 1 år fick undertecknad nytt förtroende.
Till styrelseledamot i 2 år valdes Stefan Larsson, istället för avgående Mimmi
Andersson. Anneli Gunnars fick nytt förtroende för en tid av 2 år liksom Elisabeth
Bringer Hallberg i 1 år.
Eftersom Per Fermvik fått nytt uppdrag på Skolverket genomfördes ett fyllnadsval av
Elin Damm för en tid av 1 år.
Peter Nyman och Per Hallén valdes förra året.
Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Anna Giljam Nilsson. Ett fyllnadsval för en tid
av 1 år av Helena Esbjörnsson istället för Marcus Zetterlund gjordes samt Urban
Vikström ersatte Stefan Larsson som valdes som ordinarie i styrelsen.
Till revisorer för kommande revisions år valdes Ingela Appelsved och Ola Lundmark
Till valberedning valdes Hans Martinsson (syd) som sammankallande, Claes-Göran
Carlsson (mitt) och Stig Liljegren(norr).
Att få detta förtroendeuppdrag, att företräda alla drygt 50 medlemsskolorna känns 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. På hemsidan kommer det att finnas en uppdatering av
styrelsen och hur ansvarområdena har fördelats. Anneli Gunnars fortsätter som vice ordförande och
Elisabeth Bringer Hallberg som kassör.
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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 som var Samverkan på riktigt - nya möjligheter
ska styrelsens arbeta utifrån verksamhetsplanerna som årsmötet fastställt,
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2018/
Även under det gångna året har det som vanligt varit ”full rulle” med remisser och yttranden och
under följande länk har vi samlat alla remisser, yttranden, mm från olika myndigheter,
organisationer, m fl: http://www.naturbruk.se/remisser/
Dessutom finns det lite sommarläsning under följande länk. Den 19 juni avslog ju riksdagen
regeringens förslag om ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett
estetiskt ämne i alla nationella program.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/okade-mojligheter-tillgrundlaggande-behorighet_H501UbU30
Den årliga marknadsföringsdagen genomförs i år den 20 september och som vanligt är det i LRF:s
lokaler i Stockholm. Dessutom ger vi möjlighet att stanna kvar för fortsatt erfarenhetsutbyte för de
som så önskar och lokal är bokat den 21 september. Ett mer detaljerat program skickas ut i början av
augusti.

OBS! Boka in Rikskonferens Naturbruk 2019 redan nu genom att markera 10 - 12 april 2019 och att
den genomförs i Gävle med Realgymnasiet som värd.

Sommarhälsningar från styrelsen gm

Bo Wiberg

Bo Wiberg, ordförande Naturbruksskolornas Förening
Grans Naturbruksgymnasium Norrbotten
Box 598, S-943 28 Öjebyn 0911/697804
bo.wiberg@pitea.se www.naturbruk.se

