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Protokoll  

Styrelsemöte i Naturbruksskolornas förening  
 

 
21 november 2018 kl. 10.00 – 15.30 på LRF, Franzéngatan 6, Stockholm  
 
Närvarande: 
Styrelse: Bo Wiberg Gran, Elisabeth Bringer Hallberg Vreta, Anneli Gunnars Älvdalen,  
Stefan Larsson Munkagård, Peter Nyman Svenljunga, Urban Vikström Spånga 
Suppleant; Helena Esbjörnsson Segra, Anna Giljam Nilsson Real Gävle 
Adjungerade; Pernilla Åkerström Frid § 4f, Maria Elinder 
Förhinder: Per Hallén VG-region 
 
 
§ 1. Val av sekreterare och justerare 

Beslut att välja Maria Elinder till sekreterare och Stefan Larsson till justeringsperson. 
 

§ 2. Föregående styrelseprotokoll  
Beslut att godkänna protokollet 2018-09-21 efter en mindre justering, samt lägga ut på 
www.naturbruk.se/styrelsemoten/ . 
 

§ 3. Diskussion om konsekvenser av valresultatet 
Sverige saknar ännu ny regering, och därmed också besked om av branscher och skolor 
efterfrågad justering av Naturbruksprogrammets examensmål och inriktningar.  
 

§ 4. Rapporter från medverkan/representerande i olika sammanhang 
a) Naturturismens yrkesnämnd. Anneli Gunnars: NTYN väntar på beslut från regeringen, 

se § 3 ovan. Tiden går. 
 

b) Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Anneli G: Planering för perioden 2019 – 2020 pågår, 
där fasta arbetsgrupper ersätts med operativa grupper. NB-skolornas engagemang ses 
som fortsatt viktigt, t.ex. inom fokusområdena affärsmöjligheter (entreprenörskap 
etc.), utbyte av erfarenhet nationellt och internationellt, samt att involvera nyanlända 
och unga. 
 

c) Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper. Bo Wiberg: Medverkade i workshop på LRF 
31/10: Hur gör LB-nätverket störst nytta för de gröna näringarna 2019-2020? Blickarna 
riktas mot NB-skolorna. Hur kan vi även öka samverkan stad – land via våra skolor? 
 
Maria E: Medverkar aktivt i LB-nätverkets integrationsgrupp samt dess undergrupp 
Utbildning. Detta ger bra kontakter, input samt möjlighet till samverkan för NF:s 
attraktionsprojekt.  
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Via LB-nätverket planeras möte med Arbetsförmedlingen, Externa tjänster, för att 
belysa problem vid upphandling av arbetsmarknadsutbildningar inom naturbruk. 
 

d) SLU. Anna Giljam Nilsson: Höstens möten med VH- och NJ-fakulteterna visar att SLU 
och NB-skolorna behöver samverka än mer kring elev- och studentrekrytering. 
 

e) SLU:s studentkårers näringslivsdagar 
Ultuna studentkårs näringslivsdag 14/11: Mimmi Andersson från Gran och Maria E 
medverkade med monterbord vid SLU i Ultuna. Bra arrangemang med många möten. 
Naturbruksgymnasierna i Östergötland (Ingela Appelsved) medverkade via Vreta 
Kluster med monter + presentation i plenum, där även NF genom Maria fick möjlighet 
att medverka. Planer finns att utveckla vidare inför nästa år.  
 
Lantmästardagen 22/11 vid SLU i Alnarp: Segragymnasiets Karna Pommer och Sara 
Hansson medverkar med NF-material på monterbord, i paneldiskussion samt vid 
filminspelning via Länsförsäkringar Skåne. 
 
Skogsmästarstudenterna vid SLU i Skinnskatteberg arrangerar näringslivsdag i februari. 
Peter Nyman undersöker möjlighet till NF-medverkan. 
 

f) Jobba Grönt (LRF + Gröna arbetsgivare-projekt). Projektledare Pernilla Åkerström Frid 
presenterade projektets utveckling från 2015, med skarpt läge från 2017. 
Målgrupperna nås via sociala media (Facebook, Instagram, Snapshat, Youtube), via 
fotarbete av unga gröna ambassadörer (12-14 st.), samt via satsning mot SYV. Har 
samverkat med AN-projektet vid gymnasiemässor samt Green challange-filmning vid 
Öknaskolan. Projektet är lyckosamt. NB-skolorna uppskattar Jobba Grönt, och det är 
bra att branschen pratar om klimathjältar. NF:s elevstatistik visar ökning sex procent 
hösten 2018, vilket troligen Jobba Grönt-projektet medverkat till. NF hoppas att 
branschen fortsätter att satsa på jobbagront.se, och skolorna samverkar gärna. 
En del medel finns kvar 2019. Projektet samverkar gärna med NB-skolorna för bästa 
resultat, Pernilla och Maria E har bollat idéer. Jobba Grönt bekostar medverkan 2019 i 
Framtidståget på 25-tal orter inkl. film, men önskar hjälp med bemanning av unga 
ambassadörer, vilka utbildas av Jobba Grönt. Kan NB-skolorna hjälpa till med 
bemanning? Även att sköta Instagram-kontot, t.ex. en vecka i taget per skola? Ev. spela 
in mer film vid NB-skolor? NF styrelse bedömer att många NB-skolor vill medverka i 
detta. Jobba grönts jobbplansch är bra, men branscherna skulle behöver prata ihop sig 
om yrkestitlar inför framtiden. 
NF inbjuder Pernilla att medverka vid Rikskonferens Naturbruk 11 april 2019. 
 

g) Ledamöters bransch-ansvar (skogsbruk, häst, djur, etc.) 
Lantbruk, Stefan Larsson: Medverkade 20/11 i möte med LAMK, Lantbrukets arbets-
miljökommitté. Viktigt arbete, men SLU väljer att prioritera ner sitt arbetsmiljö-arbete 
inkl. kursverksamhet när Peter Lundqvist går i pension. Arbetsmiljöverket tar fram en 
film. Det finns redan en tänkvärd film, LRF:s Jag skulle bara. 
 
Skogsbruk, Peter Nyman och Elisabeth Bringer Hallberg medverkade 20/11 vid möte 
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med skogsbranschen kring APL etc. APL har, efter skogsbranschens önskemål, utökats 
från 10 till 15 veckor, vad mer vill branschen då ta ansvar för? Branschen saknar idag 
kunskap om skolans styrdokument. Där planerar SYN och Peter N att föra en dialog.  
 
Mötet diskuterade att olika branscher har en mängd certifikat, vilka behövs för t.ex. 
yrkesbytare, men hur förhåller sig skolorna till detta? Bra att skolor har olika moment 
med i undervisningen, men dessa måste vara till självkostnadspris eller gratis. Ibland 
sker krockar mellan skollagen, kursplaner och andra myndigheters krav. Skolan måste 
möta alla elever, men alla elever klarar inte branschens krav. Hur når vi kvalitetssäkrad 
utbildning? 
 
Beslut att i verksamhetsplanen 2019 lyfta fram att föreningen eftersträvar medverkan i 
olika branschorgan som rör utbildning. 
 

§ 5. Medlemsläget och ekonomin 
Elisabeth BH: Föreningens ekonomi är god. De nya medlemsskolorna ska faktureras (Maria 
E bistår med respektive skolas elevantal för avgiftsberäkning).  
Maria E har i höst påbörjat att underlätta kassörens administration, bl.a. via inmatning i 
ekonomihanteringsprogram. 
 
Beslut att Elisabeth BH och Maria E gör budget för 2019 och återkommer med förslag om 
sänkt medlemsavgift. 
 

§ 6. Elevstatistik 
NF:s elevstatistik är klar, se www.naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik/. Vid jämförelse 
av samma skolor 2017 och 2018 (53 st.) har elevantalet i årskurs 1 ökat med sex procent. 
 

§ 7. Marknadsföringsaktiviteter m.m. 
Via köp av tjänst uppdaterar Ralph Engstrand naturbruk.se samt Annie Magnusson, f.d. 
informatör på Öknaskolan, ansvarar för inlägg på Facebook och Instagram Naturbruk.se.  
 
Styrelsen diskuterar behov av att ersätta Stick ut – välj naturbruk! med ett nytt budskap, 
samt fråga om att inom AN-projektet ta fram en fysisk eller digital folder, eller ej.  
 
Beslut att Bo W och Maria E, i samverkan med Kommunikationsgruppen NB riks (fd. Mf-
gruppen NB riks), formulerar uppdrag samt samlar in offerter för ny kommunikations-
strategi / budskap, vilket bör presenteras vid rikskonferensen i april, 
 
att, istället för att ta fram folder, vidareutveckla hemsidan och komplettera med en 
mindre flyer att dela ut vid fysiska möten. Målgrupp: ungdomar och vuxna som inte 
känner till naturbruk i Sverige, 
 
samt att fortbildningsdag Ungdomskommunikation och attraktionskraft 2019 blir torsdag 
19/9. Maria E efterlyser lokal på LRF, liksom till styrelsemöte dagen därpå, 20/9. 
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§ 8. Rikskonferens Naturbruk 10 – 12 april 2019  
 
Styrelsen diskuterar förslag till tema för konferensen, att utveckla vidare: Mångfald och 
erfarenhetsutbyte ger växtkraft. 
 
Förslag till konferensinnehåll:  

- framsyn om naturbrukets betydelse, gärna med ”blick bakåt till 2019”, 
- mångfald, kulturkrockar stad – land, veganism, 
- ungdomskommunikation och attraktionskraft: Hur tänker ungdomar? nytt budskap 

istället för Stick ut, samverkan med JobbaGrönt, SLU, m.fl. 
- innovationer och digitalisering – att knyta ihop med undervisningen: ev. medverkan 

från RISE, dialog med branscherna 11/4, simulatorer etc. 
- Skolverket 12/4: Naturbruk (Per Fermvik) samt Nära examen (Per Alvant). 

 
Beslut att Bo W kontaktar RISE samt Skolverket, 
 
att Maria E kontaktar Annika Åhnberg, ungdomskommunikatör, SLU, yrkesnämnderna 
(DYN, HYN,NYN, NTYN, SYN), Ung Företagsamhet, 
 
samt att Anna GN, som lokal värd, ber Högbo Brukshotells kock Stefan Johansson 
presentera närproducerad mat vid middagen 11/4. 
 

§ 9. Riksprislistans beräkning 
Mötet diskuterar att riksprislistan för fristående skolor spelar stor roll, men att 
beräkningsmodellen bör ses över då den idag endast omfattar offentliga huvudmän. Se  
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-
utbildning-pa-gymnasieniva/riksprislistan-for-ersattning-till-fristaende-skolor   
samt www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039 Kapitel 13 
 
Beslut att Bo W kontaktar Skolverket för att diskutera riksprislistans beräkning.  
Möjlighet finns att föreningen gör en skrivelse i frågan. 
 

§ 10. Behov app för APL-rapportering, i samverkan med branschen?  
Mötet diskuterade, utifrån tidigare mejlkonversation, erbjudande från ett företag om att 
utveckla en applikation för APL-rapportering. 
 
Beslut att ej gå vidare med detta, då de flesta skolor redan har system som fungerar väl 
för ändamålet. 
 

§ 11. Rapport fortbildningsaktiviteter under hösten v44 
DYN och HYN erbjöd uppskattade fortbildningar under v.44, liksom Hvilan.  
För information se www.naturbruk.se/for-nb-skolor/fortbildning/fortbildning-2018/.  
 

§ 12. Läromedel 
Läromedelssidan fylls på fortlöpande, se www.naturbruk.se/for-nb-skolor/laromedel/.  
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Anna Jamieson, som skrivit boken Nötkött, ser behov av uppdatering. Det finns möjlighet 
att ansöka om produktionsstöd från NF enligt tidigare beslut (max 25.000 kr).  
 
Beslut att Elisabeth BH kontaktar Anna J. 
 

§ 13. Projekt på gång. Maria E: 
 
a) Attraktionskraft Naturbruk – Jordbruksverket: Återstår att ta fram information 

(folder) på flera språk, föreläsningar, studiebesök till flera NB-skolor för nya svenskar. 
NF önskar förlänga projektet då det finns pengar kvar, nu senaste slutredovisnings-
datum 2019-04-30. Planerar, via samverkan med Hela Sverige ska Leva och SIOS, besök 
tillsammans med invandrarföreningar i Sörmland till Öknaskolan. Fler NB-skolor är 
intresserade av samverkan och studiebesök. Dialog med SLU i Skara och Umeå som har 
utvecklat mycket material på www.slu.se/nyanlanda.  
 

b) Entreprenörskap i skolan – Skolverket: Kort enkät från Ung företagsamhet ska skickas 
ut till lärare i entreprenörskap, liksom info till medlemsskolorna inför nominering till 
Ung-Ullbaggepriset 2019 www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-ullbaggestipendiet/.  
 
Beslut att NF från 2019 till Ung-Ullbaggestipendiet instiftar två andrapris à 1.000 kr 
(Hushållningssällskapens Förbund ansvarar sedan 2018 för förstapriset 5.000 kr). 
 

c) LRF har gjort stor ESF-ansökan: Mer mat – fler jobb 
Bo W och Maria E har bidragit med input, så att NF står med i LRF:s ansökan som 
samarbetspartner. Detta möjliggör för NB-skolor att göra uppdrag inom projektet. 
 

§ 14. EUROPEA och utökat internationellt engagemang 
Bo W och Anneli G informerade från möten i EUROPEA-nätverket, se www.europea.org, 
där Anneli har varit på de två senaste, i Normandie och Österrike. Ett internationellt 
engagemang är viktigt, vilken ambitionsnivå vill NF (= EUROPEA Sweden) ha? EUROPEAs 
programförklaring från 1997 ska uppdateras. Anneli mejlar ut information till styrelsen. 
Även branscher kan antas som stödmedlemmar. 
 
Beslut att NF ger fler medlemsskolor möjlighet att delta i EUROPEAs årliga två konferenser 
genom att från 2019 bekosta deltagaravgiften (ca 450 Euro) för en person vid två skolor, 
 
samt att Anneli gör ett utkast till skrivning för NF:s EUROPEA-stipendium. 
 

§ 15. Inför Worldskills 2020 Helsingborg, samverkan NB – YN 
SYN:s Kristine Wiklund planerar att samordna ett första möte med Worldskills Sweden, 
men Maria E har inte hört något mötesdatum än. Flera NB-tävlingsgrenar kan utvecklas. 
 

§ 16. Agrolympics 2023  
EUROPEA har ställt fråga om Sverige kan stå värd för Agrolympics 2023. Stiernhööks-
gymnasiet i Rättvik har anmält intresse som arrangör. Europea utarbetar nu förslag till 
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guidelines för Agrolympics, vilket Bo W kommer att skicka till styrelsen. 
 

§ 17. Styrelsens övriga frågor 
 
NIU Häst, Nationell idrottsutbildning Häst, vad händer? Myndigheterna Skolverket och 
Skolinspektionen verkar se olika på frågan angående elitsatsning och utrustning, vilket bör 
röra alla sporter inom NIU.  
 
Beslut att Anna GN kontaktar Skolverket samt Berga naturbruksgymnasium i frågan.  
 

§ 18. Nästa möte  
 
Beslut att nästa styrelsemöte blir torsdag 7 feb. 2019 kl. 10.00 – 15.30 (fika från 09.30) på 
lämplig plats i Stockholm (LRF har konfirmerat bokning av Kornet),  
 
samt att Bo W tillfrågar Kristine Wiklund, Gröna arbetsgivare, om deltagande i en 
programpunkt. 
 
Föreningens årsmöte sker 11-12/4 i samband med Rikskonferens Naturbruk i Högbo bruk. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Maria Elinder 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Bo Wiberg    Stefan Larsson 

 


