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Inbjudan med program till rikskonferens Naturbruk på Gotland 2022
Konferenstema: Lärande i förändring och ett föränderligt arbetsliv
Tid:
Plats:

Onsdag 27 april 2022 kl. 09.30 till torsdag 28 april kl. 15.00
Gotland Grönt Centrum, GGC, Aulan i skolhuset www.grontcentrum.se

Naturbruksgymnasiernas skolledare och -huvudmän hälsas varmt välkomna till Rikskonferens
Naturbruk 2022 som går av stapeln under två dagar på Gotland Grönt Centrum (GGC), 16 km
sydost om Visby, https://grontcentrum.se/. Konferensavgift 2.500 kr inkl. moms. Abonnerade
bussar kör oss mellan hotellet i Visby och GGC, ca 20 min. färd. Konferensen är anpassad till
bl.a. färjornas ankomst- och avresetider. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
1. Gör din konferensanmälan senast 18/3 via https://forms.gle/2YMojtecQnj6gqnN8 Först till
kvarn, max 140 deltagare. Ange vilket tema som du vill delta i vid gruppdiskussionspasset
onsdag eftermiddag (välj ett tema prioritet 1, och ett annat tema prioritet 2). Anmälan är
bindande, men det går att ändra namn till annan deltagare.
2. Gör din hotellbokning till Clarion Hotel Wisby via mail grupp.cl.wisby@choice.se
senast 18/3 (senaste kostnadsfri avbokning är 26/3). Förhandlat pris: 1.106 kr för enkelrespektive 1.206 för dubbelrum per natt, inkl. frukost och inkl. moms. Ange:
- Ankomstdatum och avresedatum (26/4 resp. 28/4 för själva konferensdagarna)
- Förnamn och efternamn. E-postadress
- Kod för förhandlat pris: GR006463 (två bokstäver och sex siffror)
- Kortnummer för betalning (eftersom det är individuell bokning)
- Ev. medlemsnummer i Nordic choice club.
Du betalar alltså boendekostnaden direkt till hotellet, detta ingår inte i konferensavgiften.
Info om hotellet: https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/visby/clarion-hotel-wisby/.
3. Boka resa till Gotland: För att säkerställa plats på färjan så bör resan till Gotland bokas minst
en månad innan konferensen, gärna tidigare, https://www.destinationgotland.se/. Detta gäller
särskilt för dig som vill ha bil med, men även övriga. Flexibiljetten är något dyrare än
Minibiljett, men är ombokningsbar fram till en timme före ordinarie avgångstid, och medger
återbetalning. Förslagsvis anländer man med färja från Nynäshamn eller Oskarshamn tisdag
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eftermiddag 26/4, eller med kvällsbåten till Visby vid midnatt. Man går en kort promenad från
färjeterminalen till Clarion Hotel Wisby för två nätters boende, 26 - 28/4.
Ev. frågor om konferensprogrammet: kontakta Naturbruksskolornas Förening,
kanslichef agr. Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se tel. 070 – 56 87 318
Frågor om övrigt som rör det lokala värdskapet: kontakta Gotland Grönt Centrum,
info@grontcentrum.se tel. 0498 - 69 10 50

Program vid Rikskonferens Naturbruk 2022 (reservation för ev. ändringar)
Tis 26/4

Incheckning på Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby
Konferensregistrering i hotellets lobby

Ons 27/4
07.00
Frukost börjar serveras på Clarion Hotel Wisby.
Konferensregistrering i hotellets lobby
08.50

Avfärd i abonnerade bussar från Clarion Hotel Wisby mot Gotland Grönt
Centrum, GGC. Plats: Aulan i skolhuset.

09.30

Välkommen hälsar Naturbruksskolornas Förening, Gotland Grönt Centrum och
Region Gotland.
Konferenskonferencierer: Anneli Gunnars NF, Thomas Norrby SLU
Föreläsning om trendspaning: Lärande i förändring och ett föränderligt arbetsliv.
Kjell A. Nordström, företagsekonom, författare

10.20
10.50

Fika
Om lärande i förändring och digitalisering i skolan:
Digitala lärmiljöer – studie om likvärdighet och undervisningsklimat.
Anna Åkerfeldt, Ifous www.ifous.se. Erfarenhet delas även från skolor i studien,
Ingela Appelsved Naturbruksgymnasiet Östergötland.

12.20

Närproducerad lunch på GGC

13.20

Här och nu, samt förändringar inför 2025. Skolverket, Per Fermvik

14.20
14.50

Fika
Diskussioner i mindre grupper utifrån konferensens tema, ett tema per grupp. I
anmälningsformuläret anger du ett önskat tema: prio 1 resp. prio 2.
1. Hur använder vi det digitala i det pedagogiska på vår skola? Ex.
utvecklingssamtal, träffar med vårdnadshavare.
2. Fortbildning av personal – vad krävs för att hänga med digitalt och
branschmässigt? Hur löser vi det på vår skola?
3. Vilka typer av läromedel behövs framåt? (digitala, tryckta, andra media,
etc.) Vem tar ansvar för produktion av detta?
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4. Ämnesbetyg. Hur går tankarna? Hur kan skola och branscher förbereda
sig?
5. Digitala arbetsmiljöproblem i vår vardag. Hur ser det ut på vår skola? Vad
och hur kan vi åtgärda och förebygga?
6. Hur ser hållbarhetsarbetet ut på olika skolor? Vilka värden förmedlas, vad
lyfts, hur jobbar vi? FN:s globala mål, normer och jämställdhet,
produktion etc.
16.00

Avfärd mot Visby och Clarion Hotel Wisby.
Egen tid för vila, möten, SPA, shopping etc.

19.00
prick

Konferensmiddag på Clarion Hotel Wisby med Ung-Ullbagge-utdelning.
Skaffa gärna nya nätverk!

Tor 28/4
06.30
08.20

Frukost på Clarion Hotel Wisby börjar serveras
OBS: utcheckning innan avfärd!
Abonnerade bussar avgår från Clarion Hotel Wisby mot GGC.
Ta med din packning!

09.00
Paneldiskussion med framtidsspaning, en fråga i taget, varvas med deltagarnas
Lokal:
”bikupor”. Hur ser du att spaningen påverkar framtidens naturbrukare?
aulan i
skolhuset I panelen: Katarina Wolf LRF Ungdomen och Landsbygdsnätverkets grupp Ung
inkludering, Kristine Wiklund Naturbrukets samt Skogsbrukets Yrkesnämnder,
Christer Yrjas Hushållningssällskapet Skåne, Anna Wistedt SLU, Anna Rosén
Tenhults naturbruksgymnasium. Moderator: Thomas Norrby, SLU
10.20

Fikapaus. Möjlighet att handla gotländska specialiteter av lokala producenter.

10.50

Unga innovatörer presenterar konceptet Innov8 för NB. Tillsammans med
Gamlebygymnasiet visas exempel på Innov8-utmaningar som passar olika NBinriktningar. www.ungainnovatorer.se
Erfarenheter och utmaningar från webbinarier NB Entreprenörskap, Thomas
Norrby SLU, Maria Elinder NF

11.25
11.35

Bensträckare
Normers påverkan. Nina och Peter Rung

12.20
13.20

Närproducerad lunch på GGC
Guidad rundvandring på GGC

14.30

Gemensam konferensavslutning med fika.
Menti-moln som uppföljning av konferensen.
Möjlighet att handla gotländska specialiteter av lokala producenter.

15.10

Bussarna avgår mot Visby, färjorna och flyg.

3

