Julhälsning 2019 till medlemsskolorna
från Naturbruksskolornas Förening, NF

Här kommer några rader så här i slutet av terminen. Det är dags att både summera året som gått och
titta framåt. Vi är nu 67 medlemsskolor i Naturbruksskolornas Förening, vilket är mycket glädjande.
Vi vill lyfta fram några saker som vi har fokus på.
På vår gemensamma sajt naturbruk.se finns, i skolpersonalens egen meny som nås via den blå
knappen ”För NB-skolor” längst ner på alla sidor, information inom många områden, bl.a. protokoll
från Skolverkets nationella programråd, gemensam marknadsföring, integration, fortbildning, se
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/. Vi har påbörjat ett arbete med att bygga om vår hemsida till ett
modernare och mer ändamålsenligt utseende, vilket förhoppningsvis är klart till rikskonferensen.
Nuvarande hemsida kommer att fungera som vanligt till dess. Vår kommunikatör på deltid, Anna
Andersson anna@naturbruk.se arbetar med detta. Därefter planeras annonser i sociala medier för
att locka in nya målgrupper på naturbruk.se.
Kolla hur väl er skola har lagt in e-postadresser på www.naturbruk.se/personalkontakt/ t.ex.
skolledning, yrkeslärare av olika kategorier, entreprenörskap, marknadsföring, SYV, internationell
kontaktperson, skol-bibliotek, branschrepresentanter i lokala programråd (önskan från våra
yrkesnämnder). Det är en förnämlig funktion för att underlätta kontakten mellan medlemsskolorna,
och väg för SLU och branscher att sprida information. För hjälp med inloggning i databasen kontakta
vår allt-i-allo Ralph Engstrand, ralph@naturbruk.se.
Vi vill passa på att bjuda in alla medlemsskolor, skolledare och huvudmän, till 2020 års
Rikskonferens Naturbruk den 1-3 april i Helsingborg med Svalöfs gymnasium som värd. Inbjudan
med program kommer under februari. Vi vill påminna om möjlighet att anmäla företagsamma NBelever till Ung-Ullbaggestipendiet senast 31/1, se https://www.naturbruk.se/ung-ullbagge. Även
gymnasiesär-elever kan nomineras.
Några andra områden som vi vill lyfta fram är:
*Vi har i styrelsen på olika sätt försökt få insyn i dimensioneringsutredningen, och därmed även få
möjlighet att ge våra synpunkter på innehållet, men det har inte varit möjligt. Men enligt en del
informella kontakter så påverkar den inte vår verksamhet de närmaste åren, men på längre sikt kan
utredningens resultat påverka hela gymnasieskolan. Vi fortsätter bevaka detta så gott det går.
*Vi har ju sedan i våras väntat på beslut av regeringen gällande förändringar i inriktningsindelningen,
mm inom naturbruksprogrammet, men det ärendet har fördröjts, och vi vet inte när ett beslut
kommer att fattas.
*Integrationsfrågor, där vi under 2020 jobbar vidare med projektet Attraktionskraft Naturbruk, med
syfte att öka intresset för naturbruksprogrammet hos ungdomar med olika bakgrund, se
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/ . Vill ni på din skola ordna studiebesök
för nya svenskar? Kontakta Maria.
*Gemensam fortbildning v. 44 2020. Här behöver vi inspel om vilket behov som finns.
Entreprenörskap kan vara ett område. Riksstudiedagar Djurvård planeras i samverkan med
Djurbranschens Yrkesnämnd må – ti v. 44.
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*Vi stimulerar gärna utveckling av läromedel där det saknas. Kom gärna med tips. Se
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/laromedel/
*Samverkan med Landsbygdsnätverket och dess arbetsgrupper, samt dialog med SLU och
branschorganisationer, är värdefulla kontaktytor. Likaså med departement och Skolverk.
*Samverkan med naturbruksgymnasier i andra länder är också viktigt, se
https://www.naturbruk.se/europea/ Mer information bifogas i ett särskilt dokument.
*Vi planerar som vanligt en fortbildningsdag i ungdomskommunikation i Stockholm,
torsdag 1 oktober. Har du tips på föreläsare?
Sammanfattningsvis så arbetar NF styrelse utifrån vad vi får för uppdrag i samband med årsmötet
under Rikskonferens Naturbruk, samt det som står i våra stadgar:






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.

Detta var lite av allt det som vi arbetar med i styrelsen. För att kunna genomföra vårt uppdrag på
bästa sätt så behöver vi även ”input” från er på skolorna. Kontakta gärna Bo eller någon annan i
styrelsen, se https://www.naturbruk.se/om-oss/naturbruksskolornas-forening/.
Vår kanslichef Maria är ju vårt gemensamma ”nav” i de flesta frågor, och är en viktig kontaktperson
för er medlemmar, maria.elinder@naturbruk.se .
Vi vill passa på att tacka skolorna för Elevstatistiken samt enkäten NB-personal med SLU-bakgrund.
Lika många åk1-elever 2019 som 2018, då ökningen var 6 procent vid jämförelse av samma skolor,
dvs totalt sett fler elever på skolorna jämfört med för några år sedan, se flikar i XL-fil på
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik/ .
Ca 500 naturbruks-personal har utbildningsbakgrund från SLU, varav minst 90 agronomer, 80
lantmästare, 60 hippologer, 60 skogstekniker/-mästare, 40 etologi och djurskydd, 22 trädgårds/landskapsingenjörer, 20 veterinärer, 18 jägmästare, 12 hortonomer, 3 landskapsarkitekter.
Vi vill till sist även passa på att tacka alla i styrelsen för allt arbete som läggs ner för alla medlemsskolors bästa, samtidigt som man har fullt upp med den egna skolans vardag och utveckling.
Julhälsningar från Bo & Maria
Bo Wiberg, ordförande Naturbruksskolornas Förening bo.wiberg@pitea.se
Grans naturbruksgymnasium Norrbotten, Box 598, S-943 28 Öjebyn 0911-697 804
Maria Elinder, agronom, kanslichef Naturbruksskolornas Förening
maria.elinder@naturbruk.se 070-56 87 318 www.naturbruk.se
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