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2021-03-16

Protokoll fört vid styrelsemöte i Naturbruksskolornas Förening
Datum:
Plats:

2021-03-16 kl. 13 – 16
Digitalt via Zoom

Närvarande
Styrelse:

Anneli Gunnars, Älvdalen, ordf.
Mimmi Höök Andersson, Gran, v. ordf.
Anna Giljam Nilsson, Real Gävle
Urban Vikström, Spånga
Sofie Alvarsson, Gamleby
Peter Nyman, Svenljunga
Hampus Frank, Önnestad
Suppleanter: Anna Rosén, Tenhult, §§ 1 – 4, 6
Cathrin Backman Löfgren, Forslunda
Anette Larsson, Himmelstalund
Adjungerade: Bo Wiberg, Gran
Maria Elinder, kanslichef NF
Stefan Larsson, Munkagård
§ 1. Mötets öppnande. Val av sekreterare och justeringsperson
Beslut att välja Maria Elinder till mötessekreterare och Sofie Alvarsson till
justeringsperson. I dagordningen behandlas § 6 före § 5.
§ 2. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll 2021-01-27 är justerat och läggs till handlingarna.
Protokollet läggs ut på naturbruk.se, tillsammans med bilagan Rapporter vid
styrelsemötet.
§ 3. Ekonomi och medlemsläget
Peter N och Maria E meddelar att den ekonomiska redovisningen för 2020 är klar att
presenteras för årsmötet. Revisorerna har även lämnat revisionsberättelse.
Förslag till budget 2021 har tagits fram i dialog med NF:s ordförande. NF fick den 1
januari ytterligare en medlemsskola, Liljaskolan med Vännäs kommun som huvudman.
Antalet medlemmar är nu 68.
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§ 4. Förberedelser inför årsmötet 23/4 kl. 12.30 – 14.00
Styrelsen diskuterade, och kompletterade i vissa fall, i handlingarna inför årsmötet:
- kallelse med dagordning (kompletteras med ordningsregler för det digitala mötet),
- styrelsens verksamhetsberättelse 2020 (återstår e-signering av styrelsen),
- förslag till budget 2021,
- förslag till övergripande verksamhetsplan 2021samt för delområden Kommunikation
respektive Projekt.
Datum och tid för årsmötet har tidigare meddelats skolledare och huvudmän. Senast tre
veckor innan årsmötet skickar Maria ut samtliga handlingar samt länk för anmälan.
Hanna Johansson inbjuds att medverka i årsmötet för att presentera tankar kring
gemensam kommunikation i sociala medier naturbruk.se.
Årets 12 Ung-Ullbagge-nominerade, samt vinnarna, presenteras i slutet av årsmötet.
Juryn utgörs av NF styrelse, förutom ledamöter från nominerande skolor.
§ 5. Europea Sweden
Anneli informerar att, om smittskyddsläget tillåter, så planeras Agro Challenge att
genomföras i Nederländerna i september 2021. Slutligt besked har ännu inte kommit.
Munkagård och Stiernhöök har tidigare anmält intresse att delta.
Maria E har uppdrag att förbereda inlägg från Europea Sweden till Europea.org under
”Sveriges vecka” 29 mars - 4 april.
§ 6. Uppdaterade riktlinjer för ansökan ur läromedelsfond
Mötet diskuterar utsänt förslag till uppdaterade riktlinjer för NF:s läromedelsfond.
Riktlinjerna ska presenteras på NF:s interna sida Läromedel på naturbruk.se.
Beslut att fastställa förslaget efter en mindre justering,
samt att Anna R, Cathrin BL och Anneli G gör en sista koll innan skrivningen läggs ut.
§ 7. Rapporter
Se bilaga med rapporter vid styrelsemötet 16/3.
§ 8. Övriga frågor
a. Behov av översyn av kurser, t.ex. Biologi 1 och nya kurser i programfördjupningen.
Frågan bordläggs.
b. Ges möjlighet till ersättningskurser för behörighet i Naturkunskap 2 i den nya
inriktningen Hästhållning? Se bilaga Rapporter.
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c. Gymnasieexamen – branschcertifikat
Urban funderar på eventuell debattartikel angående gymnasieexamen och branschkrav.
d. Gemensam plattform på nätet för NF styrelse?
Urban återkommer med förslag.
e. Eget digitalt signeringsverktyg till NF styrelse?
Maria undersöker alternativ.
§ 9. Nästa möte
Beslut att tid för nästa styrelsemöte, det konstituerande, beslutas efter årsmötet.
§ 10. Avslut
Ordförande tackar deltagarna för ett, som vanligt, innehållsrikt möte. Ett särskilt tack
riktas till Bo Wiberg och Stefan Larsson som stöttat den nya styrelsen under ytterligare
ett år med viktiga remisser etc. Förhoppningsvis kan en fysisk avtackning ske så
småningom.
Vid protokollet:

Maria Elinder
Justeras:

Anneli Gunnars

Sofie Alvarsson

Bilaga: Rapporter vid styrelsemötet i Naturbruksskolornas förening 2021-03-16

Rapporter från medverkan/representerande i olika sammanhang
SLU:s nya kandidat- och magisterutbildningar: planerar inbjuda NF till möte ”tidig höst”.
Förslag från NF att SLU under respektive utbildningsprogram anger ersättningsmöjligheter för
behörighet i Biologi 2 och Naturkunskap 2, länk https://www.slu.se/utbildning/anmalanantagning/behorighet-och-urval/ersattningsmojligheter-bi-nk/ . Maria har gått igenom sidor om
behörighet och påmint om utbildningar där länk saknas, och bör kompletteras.
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Utbildningsbeskrivning Lantmästare: efter förfrågan, och påminnelse, från Svalöf + NF har
ersättningsmöjlighet Nk2 kompletterats med: Svalövs gymnasium yrkesvuxutbildning
djurskötare/maskinförare 40-veckor, 1000 gymnasiepoäng.
Fråga från SLU: Hur NB-elever på hästinriktningen kan få ihop kurser så att det räcker till NK2:
är det skolor som planerar en ”egen, lokal” lösning på detta? Om inte, ledningen för SLU skulle
vara beredd gemensamt med nb-föreningen göra en sådan förfrågan till de skolor som har hästinriktning. Möjligen skulle det kunna leda till en förändring – breddad rekrytering är ju ”hett” nu
Från Skolverket: I veckan var jag i kontakt med UHR och de jobbar nu på en lösning så att
djurhållning + hästkunskap 1 skulle kunna motsvara naturkunskap 2. I så fall är problemet löst.
Från SLU: En generell motsvarandebedömning på det viset skulle innebära att man blir behörig
till sjuksköterskeprogrammet genom att läsa djurhållning och hästkunskap. Jag är inte helt
övertygad om att det vore lyckat. För de djurrelaterade programmen här på SLU – visst, det
behöver vi dock inte blanda in UHR för att ordna. NB-elevernas nuvarande möjlighet till en
motsvarandebedömning är så mycket bättre.
Vid styrelsemötet 16/3: Anna GN återkommer till Maria E med underlag till SLU, jämförelse av
kurserna Djuren i naturbruket och Hästkunskap 1, med andemeningen: När NK2-behörigheten
försvinner i samband med Skolverkets nya inriktning Hästhållning, anser vi att Hästkunskap 1
tillsammans med Djurhållning ger eleverna en ännu bättre förberedelse för vidare studier.
NF har tackat ja till SLU om en gemensam avsiktsförklaring: en vision om en grön sektor med en
attraktiv, jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö i världsklass. NF föreslog fler
organisationer att tillfråga. NF ställde fråga: Har SLU funderat på att arrangera något
webbinarium i frågan, där de organisationer som undertecknar avsiktsförklaringen inbjuds? Vi
kan vara intresserade av detta för Nb-skolornas räkning.
Landsbygdsnätverket
Styrgruppen (Anneli): I verksamhetsplanen prioriteras ”utmaningsstyrda nätverksprocesser”, där
flera områden rör NF:s verksamhet, t.ex. det nationella kompetensrådet.
Inbjudan 17/3 + 18/3 fm: Mötesplats AKIS - om kunskapsflöden och innovationer i de gröna
näringarna. Även: viktiga aktörer inom AKIS, EU:s och den svenska regeringens syn på AKIS,
vilka resurser, nätverk och plattformar som kan finnas till stöd för innovationer och
kompetensförsörjning inom lantbruket. Maria E deltar 17/3.
Från mötet 16/3: information från landsbygdsnätverket kan spridas via rektors-e-postlistan.
Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet 1 feb. 15 – 16.30:
• Tove Mejer, Regeringskansliet Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/10/dir.-2020109/
• Margareta Stigson, SLU: SLU:s uppdragsutbildningar för nyanlända
• Helen Rosengren, LRF Skåne samt Anders Elmevik, Region Skåne: Regionalt kompetensråd –
en konkret sätt att utveckla branschen.
• Helene Oscarsson, Vreta Kluster: Inspel från Vreta Kluster och nätverket Gröna Kluster.
Planering inför kompetensrådet 4 maj kl. 15 – 16.30, prel. program
• Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport, Marita Teräs
• Kvalitet i yrkesutbildningen, Skolverkets rapport, Paula Starbäck
• Utredning om Yrkeslärare, NYN - Catarina Matsdotter
• WSP-utredning kompetensförsörjning (Tillväxtverket - Livsmedelsstrategin)

4

Naturbruksskolornas Förening, org.nr 822003-5086

•

2021-03-16

Utbildning, yrkeserfarenhet och anställningsbarhet - tankar ur ett KSLA-perspektiv.
Förslag från mötet 16/3: ersätt anställningsbarhet med kompetensförsörjning.

Branschmöten och kontakter (resp. branschansvarig)
Lantbruk/Sofie: LAMK:s årsstämma genomfördes på distans. Arbetet i LAMK under året har rört
sig mycket om att sprida budskapet om Prevents kampanj "Är du säker?".
Skogsbruk/Anneli: Landsbygdsminister Jennie Nilsson inbjöd 24/2 till möte med skogsbranschen
och NF kring kompetensförsörjning inom skogsvård, där stor del av arbetskraften, säsongsanställd, kommer från andra länder. Branschen arbetar på en modell för att nyttja inhemsk
arbetskraft. Naturbruksgymnasiernas elever bör vara viktiga för rekryteringen, t.ex. via
sommarjobb att sätta plant, men det krävs regionala initiativ samt attraktiva lönenivåer.
Naturturism: Maria har ordförandes uppdrag att kontakta Naturturismens Yrkesnämnd, NTYN.
Ännu ej svar.
Kommunikation (Maria, Hampus, Cathrin)
Se Verksamhetsplan 2021, Kommunikationsplan, med förslag från Kommunikationsgruppen 4/3.
Hanna Johansson är anställd 20% t.o.m. maj 2021 med föreningens sociala medier. Att lyfta i
sociala medier, från NB1-enkäten: NB-ungdomarnas val styrs av intresse, inte av jobb i
framtiden. Dvs, hitta kul grejer att berätta om NB-programmet!
Förslag till digital ”Fortbildning Ungdomskommunikation” to 6 maj kl. 14 – 16.
Inbjudan ska skickas till kommunikatörer, SYV, skolledare.
Prel. program: Verksamhetsplan 2021, Hemsidan naturbruk.se, resultat från NB1-enkäten ht
2020, sociala medier, gruppdiskussion med återkoppling + chat.
Nästa möte i Kommunikationsgruppen: 14/4 kl. 14 – 15.30.
Problem att betala Facebook-annonser med NF:s kreditkort: kortet accepteras inte. Dessutom har
FB har säte på Irland, så att moms tillkommer och måste betalas in separat.
Ralph uppdaterar sidor på naturbruk.se. Alla skolor har ännu inte uppdaterat sina uppgifter
(kontaktuppgifter, e-postadresser, kryss för utbildningar, Öppet hus etc). Ny påminnelse ska ut.
Banner från NF i kommande digital JS-broschyr Gröna Jobb:
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Fortbildning och erfarenhetsutbyten (Maria, Cathrin, Anna R)
Uppskattat NF-webinarium 1,5 timme med Skolinspektionen 9/2, bra att även Skolverket svarade
på frågor. 50 skolor anmälda, 65 skolledare, huvudmän deltog. Ppt utskickade.
Kompetensutveckling inom affärsutveckling och entreprenörskap med SLU Thomas Norrby:
inbjudit lärare entreprenörskap + FEK + skolledare till serie digitala seminarier + virtuella
studiebesök, se https://rubizmo.eu/.
SLU-webbinarium 11/3 kl. 15 – 16 om Rubizmo-verktyg att nyttja + erfa-utbyte mellan NBlärare: Sex lärare från Burträsk, Torsta, Stiernhöök, Lillerud deltog + Maria E.
Nästa möte SLU – NB-lärare: Kompetensutveckling inom affärsutveckling och entreprenörskap
för lärare på Naturbruksprogrammet: 23/3 kl. 15-16. Inbjudan har skickats ut.
Svensk styrgrupp RUBIZMO möte 13/4: NF-representant Chriss Mellgren Lillerud efterträder Bo
Wiberg.
14/4 kl. 10: planeringsmöte Thomas Norrby, Cathrin BL, Anna R, Maria E.
Läromedel (Maria, Anna R)
NF styrelse svarade i februari på frågor från den statliga utredningen om behov av stärkta
läromedel. NF skickade även PM om ämnen och kurser med stora behov av läromedel.
Inför mötets revidering av riktlinjer för NF:s läromedelsfond – vad gäller ev. förhandsbesked,
t.ex. för författare som vi inte känner så väl? T.ex. förfrågan om att skapa nytt läromedel inom
Entreprenörskap resp. Ekosystemstjänster.
Vilken information bör presenteras på www.naturbruk.se – NF – Läromedel?
Projekt (Maria)
Attraktionskraft Naturbruk – Jordbruksverket, t.o.m. 2021-06-30
Projektet kan ev. förlängas till 2023-04-05: ansökan om förlängning ska skickas in.
En informationsfolder kan tas fram för målgrupp nya svenskar inom AN-projektet. Vill NF ta
fram folder med hjälp av JS Sverige? Frågan tas upp i Kommunikationsgruppen.
NF medverkade, tillsammans med LRF, AF m.fl. vid LB-nätverkets digitala träff: Utrikesföddas
inkludering på landsbygden 3 – 4 mars, kvällsaktivitet: Vägar till utbildning och arbete inom de
gröna näringarna.
Flaskhalsar som NF nämnde: behov att samordna och finansiera vuxenutbildningar, och att nå
intresserade med information om utbildningar och jobb.
Entreprenörskap i skolan – Skolverket
Ansökan 2021 inskickad. Om medel beviljas så planeras aktiviteter:
- Synliggöra företagsamma elever, bl.a. Ung-Ullbagge-nomineringar och vinnare,
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I dialog med Skolverket och Ung Företagsamhet genomföra ett webbinarium om bl.a. UF:s
nya stödmaterial, prel. 22/4 kl. 14-16
Fortbildning och erfarenhetsutbyte i entreprenörskap och affärsutveckling i samarbete med
SLU: bl.a webbinarier och lärarmöten för erfarenhetsutbyten, virtuella studiebesök till
innovativa exempel på ”gröna” företag, samt introduktion till digitala verktyg, se
www.rubizmo.eu.

12 Ung-Ullbaggenomineringar från:
Gran, Munkagård, Stora Segerstad, Gotland, Lillerud, Vreta, Södra Viken, Uddetorp,
Strömsholm, Strömma, Stiernhöök, Ökna. Nomineringstexter ska skrivas.
NF styrelse är nomineringskommitté, förutom nominerande skolor.
Vinnare presenteras 23/4. Nominerade presenteras dessförinnan.
Övrig information
Worlskills webbinarium 25/3 kl. 10 – 12 med uppdatering om olika projekt och insatser som
planeras 2021 - 2022, bl.a. Yrkes-SM, yrkeslärarsatsning, yrkesväxlare.
Worldskills planerar filmsnuttar om yrkesprogrammen för att inspirera nya elever, bl.a. ”Skugga
en NB elev”. Förslag nära Sthlm: Öknaskolan. Gröna arbetsgivare har också lämnat tips.
Önskar NF verka för att naturbrukets utbildningar och yrken synliggörs vid Yrkes-SM i Växjö
10-12 maj 2022? Worldskills önskar hjälp att arrangera möte med yrkespartners inom NB (NYN,
HYN, SYN, Jobba grönt?).
Följa upp f.d. NB-elevers etablering?
Kontakt med Skolverket Entreprenörskap som tipsat: Nedan finner du generell statistik gällande
etablering och ännu viktigare kontaktuppgifter till utbildningsstatistik dit du kan ställa dina frågor
om etablering. Det finns möjligheter att beställa statistik/undersökningar av SCB.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2020-1015-etablering-pa-arbetsmarknaden-eller-fortsatta-studier-efter-gymnasieskolan
För info: Vid DYN:s årsmöte 18/3 medverkar Per Fermvik. En fråga gäller: hur få fram relevant
statistik för NB-elevernas etablering? Vilka frågor bör ställas, när och hur.
Från mötet 16/3: diskutera frågan med Gröna arbetsgivare.
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