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Till medlemsskolorna i Naturbruksskolornas Förening, NF 
 
Inbjudan till fem träffar med inspiration och erfarenhetsutbyte våren 2022: 
 
Hur jobbar ni/vi med entreprenörskap och företagsutveckling? 
Utmaningar och möjligheter? 
 
Under hösten 2021 träffades lärare i entreprenörskap och företagsekonomi samt skolledning vid 
naturbruksgymnasier över landet digitalt och utbytte erfarenheter, sinsemellan och med SLU. Se 
presentationer med utmaningar och möjlighet vid Lillerud och Södra Viken, 
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/fortbildning-workshops/fortbildning-2021/ .  
 
Efter önskemål från hösten så inbjuder vi nu naturbrukslärare och skolledning till fem digitala träffar á 
45 minuter våren 2022, ett per månad. Alla ”nya och gamla” hälsas välkomna!  
 
Koppla upp via bifogad Zoom-länk vid träffarna 27/1, 10/2, 17/3, 7/4, 5/5 kl. 15.00 – 15.45: 
https://us06web.zoom.us/j/86794280467?pwd=L0QwbVg4Z2lxbjJSKzdJTFpDWVFMQT09 
 
Deltagarkostnad:  0 kr 
 
Träff 1 och 2 inleds med presentation från NB-skolor om hur man jobbar med entreprenörskap 
(kanske inte för att man är bäst, utan lika mycket för att peka på möjligheter och utmaningar i olika 
sammanhang). Vid varje träff har vi ett erfarenhetsutbyte.  
 
Vid träff 3 fokuserar vi, enligt önskemål från i höstas, på frågor om hur man kan motivera eleverna till 
att komma igång med UF-företagande. Träff 4 handlar om gruppdynamik, att minimera risken för, och 
skapa verktyg för, att lösa konflikter som kan uppstå mellan eleverna i t.ex. ett UF-företag. 
 
Träff 5 kan handla om ”entreprenörskap som den röda tråden” genom utbildningen, om APL-
bedömning, och eventuell fortsatt planering. Kanske kan vi i höst träffas fysiskt på SLU för en 
workshop? Vad har ni för önskemål? 
 
 
Prel. program våren 2022 
 
Webbinarium 1, tors. 27 januari kl. 15.00 – 15.45 
Rid- och Djursjukvårdsgymnasiet i Helsingborg, Jenny Aspeholm, inleder med att presentera hur 
skolan jobbar med kursen Entreprenörskap, bl.a. med projekt och case från verkligheten.  
 
Webbinarium 2, tors. 10 februari kl. 15.00 – 15.45 
Tenhults naturbruksgymnasium, Jockum Boklund inleder med hur skolan jobbar med entreprenörskap 
och företagsekonomi, bl.a. med hjälp av UF-konceptet.  
 
 



Webbinarium 3, tors. 17 mars kl. 15.00 – 15.45  
UF Östergötland, leg. lärare Lars Hindrum, inleder med tankar och idéer om hur man kan motivera 
eleverna och stötta dem i deras process för att landa i en affärsidé.  
 
 
Webbinarium 4, tors. 7/4 kl. 15.00 – 15.45  
UF i Sverige, gymnasieansvarig Linda Östensson, inleder om gruppdynamik, hur man kan stötta 
ungdomarna att skapa en väl fungerande grupp, samt att ge stöd för att lösa konflikter. 
 
 
Webbinarium 5, tors. 5/5 kl. 15.00 – 15.45 
Under träff 1 – 4 formar vi innehållet för träff 5. Det kan handla om ”entreprenörskap som den röda 
tråden” genom utbildningen, om APL-bedömning, och eventuell fortsatt planering.  
 
 
Kanske kan vi i höst träffas fysiskt på SLU för en workshop? Vad har ni för önskemål? 
 
 
 
Varmt välkomna hälsar Naturbruksskolornas Förening genom 
 
Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se 070 – 56 87 318 
 
och 
 
Thomas Norrby, Institutionen för stad och land, SLU Ultuna thomas.norrby@slu.se  


