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1. Attraktionskraft Naturbruk – ett samverkansprojekt med fokus på informationsspridning och integration Projekt beviljat 2016 från Jordbruksverket, Landsbygdsprogrammet (EU-medel). Samverkan med Hushållningssällskapen.
Prel. budget 2019: 250.000 kr inkl. moms.
Mål:
- att fler gymnasieelever hittar till NB över landet, och fler med utländsk bakgrund,
- att informera nyanlända vuxna om utbildning och jobb i de gröna näringarna.
- att öka kontaktytorna mellan invandrarorganisationer och NB-gymnasier,
- att hitta och utbilda ”Naturbruksambassadörer” med utländsk bakgrund att medverka
vid mässor, öppet hus etc. Tips önskas på unga människor med NB-bakgrund, från sitt
hemland eller från Sverige, som kan medverka som NB-ambassadörer!
- att synliggöra NB-utbildningar och yrkesutgångar / gröna jobb i sociala medier.
Under 2019 genomförs, i samverkan med invandrarorganisationer m.fl., studiebesök vid
minst fyra naturbruksskolor samt utarbetas en modell som sprids vidare till skolorna:
1. Kontakt med regionala och lokala etniska föreningar.
2. Möte i ”deras miljö”. Information om NB-utbildningar och gröna jobb (bildspel etc.).
3. Studiebesök till NB-skolan (AN-projektet bekostar buss, förtäring, lite arbete).
4. Uppföljning.
NB-skolor över landet kan nyttja utvecklat mässmonterkoncept Naturbruk vid mässor
och event där målgruppen finns (ex. Helsingborg april).
2. Fortsatt samverkan med Landsbygdsnätverket och dess nya grupper,
t.ex. i kommande kompetensplattform. Fortsatt dialog med regeringskansliet: möjlighet
statliga medel direkt till NB-skolor för vuxenutbildning till nyanlända m.fl.?
3. Entreprenörskap i skolan: Ansökan inskickad till Skolverket för att stimulera arbetet
med entreprenörskap i skolan. Besked i maj? Exempel aktiviteter, om medel beviljas:
- Synliggöra företagsamma elever, bl.a. via Ung-Ullbagge-nomineringar och vinnare
- Samordna fortbildning för NB-personal v. 44
- samverka med LRF + Gröna arbetsgivares projekt Jobba Grönt jobbagront.se för att
hitta nya gröna ambassadörer bland NB-skolornas åk 3-elever.
- Stärka kontaktytor mellan europeiska NB-skolnätverket EUROPEA europea.org med
25 medlemsländer, och the European Network för Rural Development, som ser
utbildning inom naturbruk som viktig. I många EU-länder saknas kontaktytor mellan
deras landsbygdsnätverk och NB-skolor. Om insatsen beviljas önskar NF försöka
minska dessa ”barriärer” genom att informera och visa på möjligheter till
kontaktytor mellan landsbygdsnätverk och NB-skolor i olika länder, samt sprida
goda exempel på nya affärsmodeller etc. med unga företagsamma människor i
Europa till de svenska NB-skolorna och branscherna.
4. Övriga aktiviteter, exempel
- NF önskar stimulera NB-skolornas engagemang i EUROPEA genom att inrätta två
stipendier per år för att delta i EUROPEA-nätverkets möten i olika länder.
- Påbörjad dialog med branscher, NB-skolor, Worldskills: Möjlighet att synliggöra fler
av naturbrukets yrken vid Yrkes-SM i Helsingborg 22 - 24 april 2020?
- Delta i div. möten, där NF:s medverkan efterfrågas av branscher, myndigheter m.fl.

