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Remiss av Skolverkets förslag rörande naturbruksprogrammet    
 
Hej alla medlemsskolor i Naturbruksskolornas Förening (skolledare och huvudman)! 
 
Som vi informerat om tidigare har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att med 
utgångspunkt i yrkesprogramsutredningens förslag (SOU 2015:29) föreslå en ny 
utformning av naturbruksprogrammet med förändrade inriktningar och nya 
examensmål. Nu har Skolverkets förslag lagts ut för en kort remissrunda (remissvar 
ska vara Skolverket tillhanda senast 24 mars 2016). Efter remissprocessen formar 
Skolverket ett slutgiltigt förslag som senast den 29 april går iväg till regeringen för det 
slutgiltiga beslutet. 
 
Bifogat finner ni Skolverkets underlag. Det är betydligt mer långtgående förändringar 
som lanseras jämfört med yrkesprogramsutredningens förslag. Jämfört med 
formuleringarna i dagens examensmål försvinner t ex orden: naturvetenskap, vilt och 
vattenvård, vidare krymps naturbrukets verksamhetsområden så att rekreation och 
naturupplevelser stryks bort. Skolverket föreslår nya smalare inriktningar med färre 
yrkesutgångar samt med 700 inriktningspoäng (istället för 600p som 
yrkesprogramsutredningen föreslog). 
 
Det är regeringen som beslutar om examensmål och programmets struktur. Går de 
nuvarande förslagen igenom blir det troligen också starten för vidare förändringar 
inom Skolverket egen beslutsram. 
Skolverket beslutar om ändringar av ämnesplaner och kurser, och har redan nu 
aviserat ytterligare förändringar i linje med de nya examensmålen (om de antas av 
regeringen). Då kan det t ex handla om att de kurser som är tillåtna inom 
programfördjupningen reduceras för att anpassas till de nya examensmålen, det kan 
också handla om stympning av naturbrukskurser som är kopplade till dagens 
yrkesutgångar. Exempelvis skulle detta kunna komma att beröra jakt och 
viltvårdskurserna, fiske och vattenvård och/eller andra kurser. 
 
Naturbruksskolornas Förening arbetar med ett remissvar och är angelägen om 
att fånga upp medlemmarnas synpunkter. Mejla gärna era synpunkter 
SNARAST, och senast fredag 18/3, till bo.wiberg@edu.nll.se.  
 
Om ni vill diskutera Skolverkets remiss, kontakta gärna någon i NF styrelse, se 
http://www.naturbruk.se/styrelsen/ . 
 
Skolföreningen kommer att arbeta vidare med dessa frågor, vilka även kommer 
att ventileras på årets naturbrukskonferens den 13-15 april. På 
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-
naturbruk-2016/ finns inbjudan, program samt länk till konferensens 
anmälningsformulär. Kom även ihåg att boka hotell. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Bo Wiberg  bo.wiberg@edu.nll.se  
Ordförande 
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