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Bilaga NF verksamhetsberättelse 2018: Projekt
1. NF/HS-projekt 2016 - 2019 Attraktionskraft Naturbruk – ett samverkansprojekt med fokus på
informationsspridning och integration www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/
Del 2 Integration: Sex nyanlända ungdomar, teamledare i i Leader-projektet Ny på Landet, besökte
Gamlebygymnasiet. Stärkt samarbete via LB-nätverket med SIOS, Samverkansorgan för etniska
föreningar i Sverige, samt Hela Sverige ska Leva: planeras större studiebesök för nyanlända ungdomar,
inkl. föräldrar och andra vuxna, till naturbruksgymnasier. Start på Öknaskolan mars 2019; att
inspirera nya målgrupper att välja NB. Ca 250.000 kr återstår i projektmedel. Fler intresserade skolor?
Nära samverkan med Landsbygdsnätverket www.landsbygdsnatverket.se och olika arbetsgrupper.
Anneli Gunnars, ledamot i styrgruppen, samt Maria Elinder, ledamot i Integrationsgruppen + ansvar
för utbildningsgruppen. Kontinuerliga möten. Enkät till NB-skolorna: möjligheter, och svårigheter att
bidra till att fler vuxna nyanlända får utbildning för varaktiga jobb i de gröna näringarna. Se
https://www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2018/05/LandsbygdsnatverketNB-konferensen2018.pdf , s. 10-16
Fortsatt medverkan i Gröna näringslivets integrationsforum, startat av LRF:s vd hösten 2015.
Regelbundet informationsutbyte, nätverkande och möjlighet till samverkan mellan branschorganisationer, NF, SLU, ideella organisationer, myndigheter (Maria Elinder, Bo Wiberg).
2. Entreprenörskap i skolan, Skolverket. Ansökt och erhållit statsbidrag 175.000 kr inkl. moms.
Entreprenöriellt lärande som röd tråd i naturbruksutbildning + sprida goda exempel, t.ex.
Ung-Ullbagge www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-ullbaggestipendiet/ . Stipendium 5.000 kr (samverkan med HS)
+ vandringspris Ullbagge-statyett för åttonde året. Elevgrupp som bäst uppfyllt kriterier för gott
entreprenörskap, 10 nomineringar. Vinnare: BeeWare UF, Svalöfs gymnasium.
Fortbildning: samverkan med NB-skolor, SLU och branscher kring fortbildningsbehov. Samordnat och
informerat om fortbildningar v.44 http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/fortbildning/fortbildning-2018/ . T.ex.
Riksstudiedagar Djurvård i samverkan med Djurbranschens Yrkesnämnd, med 60-tal deltagande
lärare och instruktörer från 21 NB-skolor.
Information via e-postlistor om entreprenöriella aktiviteter, t.ex. diverse Skol-SM inom NB.
Flera möten med departement, myndigheter och branscher kring behov av långsiktig statlig
finansiering för vuxenutbildningar till de gröna näringarna, inte minst för att nå nya svenskar.
Bra ”dörröppnare” via LB-nätverkets olika kanaler.
Samordnat samverkan NB-skolor (VG-region, Jälla, Ösby) samt branscher (NYN, HYN, LRF + Gröna
arbetsgivares Jobba Grönt-ambassadörer i stor simulatortrailer vid Yrkes-SM i Uppsala 25-27/4 2018.
Fortsatt dialog med branscher och skolor kring ev. medverkan i Worldskills Yrkes-SM 2020 - fler
tävlingsyrken utöver trädgårdsanläggare ?
Dialog med naturturismbranschen, som startat Naturturismens Yrkesnämnd. Inväntar beslut om ny
inriktning samt ytterligare kurser inom jakt och viltvård, sportfiske och vattenvård, natur och äventyr.
SLU, VH- och NJ-fak samt S-fak inbjudit till flera dialogmöten och informationsutbyten med syfte att
få fler sökande till såväl SLUs utbildningar som NB-skolor.
4. ”Ringar på vattnet” - resultat av NF och NB-skolornas samverkansprojekt med branscher mfl
NF som rikstäckande ideell organisation medverkar i olika nätverk och dialogmöten samt söker olika
nationella projektstöd. Via NF syns naturbruksgymnasierna gemensamt utåt i många sammanhang.

