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Oktober 2019 - april 2020 

 

 

 

NYHETSBREV nr 37 – 2020 

Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som under resp. rubrik i kronologisk ordning redogör 
för yrkesnämndens löpande verksamhet. Nyhetsbrevet utkommer ca två gånger per år.  
Läs gärna mer på www.nyn.se där samtliga nyhetsbrev, årsredovisningar och annan 
angelägen information om yrkesnämndens verksamhet publiceras.  
 
 
Myndigheter och departement  
 
Nationella programrådet för naturbruksprogrammet 
7 - 8 oktober samlades Skolverkets nyligen valda ledamöter i Nationella programråd till 
uppstartskonferens. Rådet för naturbruk tog bl.a. upp följande punkter vid det enskilda 
sammanträdet: Kvalitet i yrkesutbildning, programspecifika frågor, 
naturbruksprogrammets uppbyggnad, problem och utmaningar, möjliga framtida beslut och 
förändringar. Vidare informerade Skolverket om riksprislistans konstruktion, 
entreprenörskap i styrdokumenten, statistik kring vuxna i naturbruksutbildningar samt 
validering. 
 
19 november intervjuades NYN av Skolverket angående arbetet i det Nationella 
programrådet. Konstaterade NYN att den nya mandatperioden präglas av ett mera positivt 
intresse för arbetslivets bidrag till arbetet i rådet. 
 
12 februari inbjöd Skolverket till ordinarie konferens med Nationella programrådet. Detta 
var mandatperiodens andra programrådskonferens. På agendan var bl.a. Skolinspektionens 
tematiska kvalitetsgranskningar av undervisning i yrkesämnena djur och ellära.  
 
Eqavet 2.0 - Kvalitet i yrkesutbildning presenterades liksom den förestående 
ämnesöversynen. De programspecifika frågorna som behandlades för naturbruks-
programmet var bl.a. att det förberedande arbetet kring ämnesöversyn är påbörjat.  
 
Skolverket har påbörjat behandlingen av inkomna förslag till förändringar i ämnesplaner 
mm. (se NYN remissyttrande i januari över Skolverkets revidering av gymnasieskolans 
yrkesprogram, Dnr 2017:1728, 2017:803, SKOLFS 2010:46). 
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14 april höll Nationella programrådet naturbruk arbetsmöte. Vid mötet behandlades tre 
ansökningar från naturbruksgymnasier: Wången ansökte om riksrekrytering för en kurs 
med inriktning hästskötare trav med kompetens inom sjukvård. Bollerup ansökte om 
riksrekrytering för kurs hästskötare inriktning på unghästar. Kalix naturbruksgymnasium 
ansökte om särskild variant inom skogsinriktningen för kurs om förädlingskedjan från träd 
till förädlade produkter.  
 
Yrkespaket 
Vid sammanträdet 14 april presenterade Skolverket önskemål om fler yrkespaket mot 
bakgrund av det aktuella arbetsmarknadsläget (coronakrisen). I dagsläget finns yrkespaket 
Djurskötare i mjölkproduktion, 600 poäng som motsvarar kompetenserna inom arbete i 
mjölkproduktion.  
 
Sveriges Trädgårdsanläggare lämnade förslag till justering av yrkespaket och 
snabbutbildning av yrkesbytare med Nationellt yrkespaket med kurser från naturbruks-
programmet utformat för arbete med skötsel av utemiljöer. Leder till Yrkesbevis 1 och 
anställningsbarhet inom skötsel av utemiljö. NYN lämnade in förslag på två nya 
yrkespaket; yrkespaket med kurser från naturbruksprogrammet utformat för arbete med 
skötsel av grödor och mark med lantbrukets fältmaskiner, 600 poäng, och yrkespaket med 
kurser från naturbruksprogrammet utformat för arbete inom området grisproduktion.  
 
Skolverkets arbetsgrupp om mät- och målområden för kvalitet i yrkesutbildning 
30 januari hölls möte med Skolverkets arbetsgrupp kopplad till mät- och målområden för 
kvalitet i yrkesutbildning, i vilket NYN ingår. Resultatet gruppens arbete skall senare 
redovisas för Nationella programrådet. Presenterades kvalitetsverktyg för yrkesutbildning 
inspirerat av European Quality Assurance in Vocational Education and Training, 
EQUAVET, som är en rekommendation. EQUAVET mäter tecken på kvalitet genom 
indikatorer, deskriptioner. Nästa möte med Skolverkets arbetsgrupp är planerad till 28 maj. 
 
Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov 
7 november kontaktades NYN av LRF Kött som arbetat fram ett utkast för Grönt Kort 
fårhållning. Detta efter att NYN tillskrivit ”branscherna” med erbjudande att bidra till 
kriterier för yrkesprov inom sin respektive bransch utifrån NYN:s uppdaterade modell. 
 
11 november genomfördes arbetsmöte med NYN:s diplomerare och LRF Trädgård 
angående kalibrering av våra gemensamma insatser i Skolverkets försöksverksamhet med 
yrkesprov. 
 
12 november kallade Skolverket till arbetsmöte med NYN:s kansli och våra diplomerare 
för att diskutera försöksverksamheten med det nya yrkesprovet inom växtodling. Klippt ur 
minnesanteckningarna: Syftet var att stämma av hur det går med provet för växtodling. 
NYN förklarade att vi kommer att ta rygg på mjölkproduktionsprovet. Övervägande 
praktiska inslag och vissa teoretiska moment. Nästa steg blir att kontakta yrkeslärare och 
rektor för att involvera skolperspektivet. Vi förklarade att branschen ofta har höga 
förväntningar på eleverna som kommer ut. Branschen präglas av många enskilda 
småföretagare som uttrycker avsaknad av tid och ekonomi till att lära upp elever. Vi 
framhöll vikten av att anställda har god problemlösningsförmåga. Skolverket ser att 
yrkesläraren är en viktig och central person. NYN diplomerarna kommer att vara 
branschens representant och kommer att kunna ha en dialog med yrkesläraren. Skolverket 
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skickade också med tanken att gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna är ett 
område som Skolverket är särskilt intresserade av att få med i försöksverksamheten.  
 
NYN planerar att genomföra ett prov/delprov att testa under våren. Diskuteras tankar om 
certifiering. Vem/vilka ska utföra? Det kan gå mot en utveckling att branschen kanske kan 
certifiera lärare för detta. NYN efterfrågar erfarenheter kring digitala prov. Vilka digitala 
verktyg har man använt sig av. I övrigt framförde NYN att det också handlar om att synka 
det gröna kortet mot Skolverkets styrdokument.  
 
21 november inbjöd Skolverket till konferens för branschkontakter och yrkeslärare som 
medverkar i försöksverksamheten med yrkesprov. Syftet med konferensen var att 
identifiera utmaningar och möjligheter med yrkesprov utifrån utbildnings-, respektive 
branschperspektiv, samt ge möjlighet för alla medverkande i försöksverksamheten att 
träffas och utbyta tankar och erfarenheter. NYN konstaterade att det var en bra konferens 
som tydliggjorde hur vi kan fortsätta vårt arbete med Grönt Kort vs yrkesprov. 
 
9 december hölls telefonkonferens med NYN:s diplomerare för att planera kring 
Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov och informera om Skolverkets kommande 
konferens i november.  
 
23 januari genomfördes möte mellan NYN: kansli, våra diplomerare, samt de yrkeslärare 
vilka deltar i Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov. Mötet var en förberedelse 
inför kommande heldagsmöte med Skolverket i februari. 
 
14 februari inbjöd Skolverket till en konferens kring försöksverksamheten med yrkesprov. 
Inbjudna var NYN och diplomerarna för yrkesprov i växtodling, växthusodling och 
frilandsodling samt mjölk- och grisproduktion. Syftet med mötet var att fördjupa oss i 
arbetet med yrkesproven och presentera de olika proven för att lära och ta hjälp av 
varandra, samt diskutera om/hur yrkesproven kan bidra till utbildning och bransch. 
 
NYN:s diplomerare, samt yrkeslärare involveras i projektet enl. följande:  

 Mjölk, Catharina Matsdotter och Anne J Andersson1)/Annika Farinder1). 
 Djurskötare gris, Anne J Andersson och Annika Farinder1). 
 Växtodling, Peter Borring, Claes Pettersson och Tobias Joelsson1). 
 Frilandsodling/Växthusodling, Maria Runnerstam och Ingegerd Olsson1), samt 

Annika Öhman, sammanhållande för LRF Trädgård. 
1) Finansieras av Skolverket inom projektet.      

 
 
Pilot med yrkesprov inom växtodling 
19 mars avsåg NYN:s diplomerare att genomföra pilot med yrkesprov inom växtodling på 
Jälla naturbruksgymnasium i Uppsala inom ramen för Skolverkets försöksverksamhet med 
yrkesprov. Skolverket hade aviserat att man avsåg att delta. Dessvärre blev detta inställt 
p.g.a. corona. Planen är att första eller andra veckan i oktober genomföra en 
pilotdiplomering/test för yrkesprov växtodling, kanske rent av med både del och ett och två 
på elevgrupper som motsvarar både åk 2 och 3. NYN återkommer med mera information 
och uppdaterar dem som visat intresse att närvara vart efter planerna blir tydligare. 
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Skolverkets projekt - Branschers arbete för fler yrkeslärare 
10 december mejlades formulär till samtliga skolledare vid naturbruksgymnasierna med 
fråga om hur stort behov de uppskattar av att rekrytera yrkeslärare inom naturbruk de 
närmaste 3 – 5 åren. Denna enkät är en del av NYN:s projekt ”Branschers arbete för fler 
yrkeslärare” vilket Skolverket beviljat statsbidrag. 
 
I februari redovisades slutrapporten för Skolverksprojektet ”Branschers arbete för fler 
yrkeslärare 2019” (se bild nedan). Detta projekt finansierades helt med statsbidrag från 
Skolverket. 
 
 
 

 
 
 
Myndigheten för yrkeshögskolan  
31 januari lämnade NYN ett yttrande över rapporten från Myndigheten för yrkeshögskolan 
”Sverige ska bli mer självförsörjande på livsmedel men kompetensbristen är ett hinder”. 
 
26 februari inbjöd Myndigheten för yrkeshögskolan till konferens kring arbetet med 
branschvalidering enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Diskuterades 
för- och nackdelar med branschvalideringar med avseende på krav på branschernas arbets- 
och kostnadsinsats. Styrelsen för NYN har beslutat att NYN och LRF under året dryftar 
frågan om berörda organisationer bör starta ett arbete med att nivåplacera 
branschvalideringar i SeQF. 



    

 

NYN, Naturbrukets Yrkesnämnd 
 
105 33   STOCKHOLM 

 

Besöksadress: 
Franzéngatan 6 
Stockholm 

 

Telefon: 010-184 40 00 
www.nyn.se 
www.gronajobb.se 

Lantbrukarnas Ekonomi AB 
Säte Stockholm 
Org. nr 556032-9269 

 

5 (10)

 
NYN:s kontakter med Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, innehåller även ett 
återkommande årligt möte där MYH går igenom ansökningsläget, presenterar olika 
material och utredningar som de önskar diskutera, liksom underlag från MYH med bl.a. 
utfall från senaste ansökningsomgången, samt ansökningsstatistik över försöksverksamhet 
med korta flexibla utbildningar inom yrkeshögskolan mm (se tabell nedan). Även 
myndighetens senaste rapport ”Kompetensbristen kan hindra ökad livsmedelsproduktion” 
där flera av våra organisationer bistått med underlag, kommer presenteras. 
 
18 mars mottog NYN nedanstående lista över de ansökningar om försöksverksamhet med 
korta flexibla utbildningar som MYH har fått in inom gröna näringar: 

 
 
Årets möte med MYH var planerat till 25 mars, men blev inställt mot bakgrund av 
coronakrisen. I stället planerar MYH ett digitalt möte 12 maj. 
 
Dimensioneringsutredningen 
Den 1 oktober uppvaktade Naturbrukets Yrkesnämnd, NYN, tillsammans med 
skogsbrukets och hästnäringens yrkesnämnder, utredningssekreterare Fritjof Karlsson, 
utredningen om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola (U 
2018:01), den s.k. dimensioneringsutredningen. 
 
Bakgrund 
Den särskilda utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur 
utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning 
(komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras och dimensioneras 
utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Syftet med utredningen är bl.a. att trygga 
den regionala och nationella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och 
förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är 
även att främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan. 
Utredningen beräknade i ett tidigt skede att slutföra sitt uppdrag senast den 3 februari 
2020. 
 
Utredningssekreterare Fritjof Karlsson: 
• Förklarade att utredningen har att peka på lösningar för att komma tillrätta med stora 

nationella problem och att man inte avser att detaljreglera.  
• Planering och dimensionering av utbildningar utgör utredningens huvuduppdrag.  
• Planering och dimensionering av utbildningar kanske bör ske på regional nivå? 

Utredningen titta på regional modell. Kommuner beslutar om utbud utifrån elevens 
önskemål. 

• Utredningen kommer inte ta bort eller lägga till nya gymnasieprogram. 
• Skolverkets statistik trubbig. Skog och naturturism svårt att särskilja i statistiken. 
• Ingen skillnad mellan friskolor och kommunala skolor.  
• Visade diagram för varje gymnasieprogram. Hur stor andel elever som etableras på 

Antal stud. Antal stud. Sökt antal
Anordnare Utbildningsnamn Lokalisering 2020 2021 YH-poäng
Båstad kommun Akademi Båstad Ekosystemtjänster i praktiken – inom skötsel och anläggning Båstad 25 25 50
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Trädgård för hälsa och utveckling Mölndal 0 40 99
Hvilan Utbildning AB Arbetsledare Trädgårdsanläggning Kabbarp 15 15 99
Hvilan Utbildning AB Arbetsledare Trädgårdsanläggning Uppsala 15 15 30
Hvilan Utbildning AB Arbetsledning - Trädgårdsmästare Kabbarp 15 15 99
Hvilan Utbildning AB Arbetsledning - Trädgårdsmästare Uppsala 15 15 99
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arbetsmarknaden. Sämre betyg leder ofta till svarare att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Djurinriktningen sämre än högskoleförberedande program. 
Resonerade kring att elever med sämre meritvärde får svårare gå vidare till arbete eller 
studier. 

 
Diskussion 
NYN pekade på att yrkesnämnderna och Skolverket förespråkar en modell med 
riksrekrytering och förklarade att detta inte får förväxlas med riksintag. Pekade även på 
problemen för yrkesbytare. 
 
SYN positivt inställda till att bryta ut naturturism ur inriktning skog, dels för att detta 
skulle ge en mer rättvisande statistik vad gäller möjligheten till anställning som 
skogsmaskinförare efter studierna, dels ur ekonomisk synpunkt med tanke på riksprislistan. 
 
HYN pekade på problemet med att Wången gått miste om riksrekrytering för 
travutbildningarna, vilket är ett bekymmer för näringen som har stor efterfrågan på dessa 
elever jämfört med hästelever generellt. Uppmärksammade även på det stora behovet av 
djurvårdare inom djursjukvården som läst kursen Djursjukvård 2. 
 
27 mars höll Landsbygdsnätverkets nationella kompetensplattform möte där 
utredningssekreteraren Fritjof Karlsson redogjorde för utredningen om planering och 
dimensionering av Komvux och gymnasieskola (U 2018:01). Där framkom bl.a. att 
utredningen är kritisk mot oseriös marknadsföring vid många skolor. Utredaren anser att 
det finns underskott på arbetsmarknadsrelevans i utbildningarna. Utredaren föreslår ev. att 
standardinformation tas fram som visar vart eleverna tar vägen efter utbildningen. Någon 
typ av Regionala yrkesråd föreslås få identifiera kompetensbehoven. Utredningen beräknar 
numera att redovisa sitt uppdrag till Regeringen senast den 1 juni 2020. P.g.a. coronakrisen 
var utredaren osäker om tidplanen för ev. remiss. 
 
Ämnesbetygsutredningen 
17 december mötte NYN utredaren Amelie von Zweigbergk vilken fått uppdrag av 
Ämnesbetygsutredningen (dir. 2018:32) att träffa yrkesnämnderna för att diskutera 
utredningens tänkta förslag kring ämnesbetyg och yrkesprogrammen på gymnasieskolan 
och motsvarande kurser på Komvux/validering mm. Vi gavs möjlighet att komma med 
inspel både på en övergripande nivå (generella förslag om ämnesbetyg) men fick också 
specifika frågor om naturbruksprogrammets inriktningar/yrkesutgångar. Uppföljande möte 
planerades till januari då NYN gavs möjlighet att lämna förslag på vilka kurser som kan 
ingå i den planerade nya strukturen. 
 
15 januari höll NYN telmöte kring Ämnesbetygsutredningens förslag kring ämnesbetyg 
och yrkesprogrammen på gymnasieskolan och motsvarande kurser på komvux/validering 
mm. Vidare diskuterades undervisningsrådet Per Fermviks fråga till yrkesnämnderna om 
översynen av ämnesplaner. 
 
20 januari höll NYN och de övriga gröna yrkesnämnderna uppföljande möte på inbjudan 
av Amelie von Zweigbergk, Ämnesbetygsutredningen (dir. 2018:32, U2018:03). NYN 
gavs möjlighet att komma med inspel både på en övergripande nivå (generella förslag om 
ämnesbetyg) men fick också specifika frågor om naturbruksprogrammets inriktningar/ 
yrkesutgångar. 
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Remisser & Yttranden 
 
Standard för branschvalidering 
28 oktober lämnades remissyttrande till Myndigheten för yrkeshögskolan angående 
standard för branschvalideringsmodeller; Föreslagen revidering av standard för 
kvalitetssäkrade och stabila branschmodeller för validering av yrkeskompetens. Denna 
standard ger branschmodeller ett antal gemensamma begrepp, definitioner och 
kvalitetskriterier att förhålla sig till. Avsikten är att innehållsdeklarera branschvalidering 
genom att tydligt beskriva vad branschmodellen kan leverera och vad den inte levererar. 
Då är det lättare att utforma kompletterande insatser som till exempel studie- och 
yrkesvägledning och kompetensutveckling. Det är även viktigt att kunna göra anpassningar 
och där kan informationen om branschmodellen vara ett stöd. Det kan handla om 
målgruppsanpassningar för att se om språkstöd och andra former av stöd är nödvändigt för 
att kunna genomföra en validering, eller anpassningar för validering i ett specifikt 
sammanhang som t.ex. strategisk kompetensförsörjning inom ett företag. Informationen 
om branschmodellen är vidare ett stöd i upphandling och underlättar för beställare av 
valideringstjänster. NYN konstaterade att detta kan vara ett informativt dokument i 
kommunikationen mellan myndigheten och branscherna inte minst vid utvecklingen av 
våra olika modeller.  
 
MYH rapport 
31 januari lämnade NYN ett yttrande över rapporten från Myndigheten för yrkeshögskolan, 
MYH, ”Sverige ska bli mer självförsörjande på livsmedel men kompetensbristen är ett 
hinder” där flera av våra organisationer bistått med underlag och granskning. 
 
Ämnesbetygsutredningen 
24 januari avgav NYN remissyttrande över Ämnesbetygsutredningens förslag kring 
ämnesbetyg på gymnasieskolan m.m. (dir. 2018:32, U2018:03) och förslag på vilka kurser 
som kan ingå i den planerade nya strukturen. 
 
4 mars lämnade NYN yttrande till Skolverket över ämnesbetyg och analys av ämnesplaner 
mm. Yttrandet bestod av enkätsvar från trädgårdslärare. Frågeställningarna rörde namn på 
ämnet och kursen, orsaken till behov av förändring, vad i den nuvarande ämnesplanen som 
måste finnas kvar, vad i den nuvarande ämnesplanen kan tas bort, vad behöver läggas till, 
och ev. justering i kunskapskraven.   
 
Revidering av gymnasieskolans yrkesprogram (Ämnesbetygsutredningen) 
31 januari avgav NYN remissyttrande över Skolverkets revidering av gymnasieskolans 
yrkesprogram (Dnr 2017:1728, 2017:803, SKOLFS 2010:46). Förslaget innebär bl.a. att 
inriktningen djur delas i inriktningarna djurvård respektive hästhållning, ny inriktning 
naturturism skapas och inriktningen skog byter namn till skogsbruk. Yttrandet har också 
bäring på Ämnesbetygsutredningens förslag (dir. 2018:32, U2018:03). 
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Grönt Kort & Yrkesbevis 
De flesta aktiviteterna inom Grönt Kort har under perioden skett inom Skolverkets 
försöksverksamhet med yrkesprov, se särskild rubrik på sid 2. 
 
Yrkesbevis  
Kansliet för Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté (TCYK) rapporterar följande 
statistik gällande antal utfärdade Yrkesbevis 2019. 
 
TABELL. Antal Yrkesbevis 2019.                                                                                                                           
1. Skötsel och förvaltning utemiljö 143 
2. Ritningsläsning, avvägning och utsättning 95 
3. Schakt, fyllning och dränering  26 
4. Markbetong och asfalt 34 
5. Trappor och murar 27 
6. Naturstensarbeten 44 
7. Gräsanläggning 22 
8. Växtkännedom 180 
9. Beskärning och trädvård 167 
10. Lekredskap och träarbeten 69 
11. Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare 20 
12. Vår uppgift som krematoritekniker 4 
13. Plantskolist 50 
SUMMA: 881 

Källa: TCYK.   

 
 
Gröna Jobb 

Verksamhetsledare Annika Bergman rapporterar att även Gröna Jobb är starkt påverkat i 
dessa Corona-tider. Vi har ett mycket starkt tryck på supporten eftersom det gröna 
näringslivets arbetskraftsbehov har fått stort genomslag medialt. Det är kommuner som vill 
ha information och mycket samtal från journalister.  
 
Många nu permitterade och arbetslösa letar nya jobb. En ny kategori arbetssökande är 
enmansföretagare vars hela affär är utraderad. Tyvärr uppstår ofta samma dilemma, det 
finns en geografisk trögrörlighet.  
 
Nyhet: För att underlätta ytterligare för annonsörer och jobbsökare på Gröna Jobb har 
under april införts en ny kategori: Visstidsanställningar.   
 
Gröna Jobb har levererat underlag och statistik till såväl myndigheter, organisationer, 
utbildningsväsendet som till politiker. Vår icke kommersiella profil är en styrka - vi ses 
som seriösa och trovärdiga. Något som är värt att vara extra rädd om. 
 
Antalet inlagda skogsjobb har rusat i april: Jordbruket ökar men trädgårdsodlingsjobben 
har minskat sedan föregående år.  
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Jobbfördelning inom kategorierna, 2019. 

 
 
Fördelning av jobb över landet, 2019. 

  
 
Utvecklingen av jobbårets första månader jmf med föregående år. Gröna Jobb noterade en 
konjunkturavmattning redan förra hösten. 
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Aktuellt från styrelsen 
28 november höll styrelsen för NYN sammanträde. På agendan var bl.a. projekt med 
Skolverket (försöksverksamhet med yrkesprov och ” projektet fler yrkeslärare), rapport 
från Nationella programrådet, fråga från Myndigheten för yrkeshögskolan ang. 
försöksverksamhet med korta utbildningar, samt verksamhetsplan och budget.  
 
Unionen ny intressent i NYN 
30 oktober hölls styrelsesammanträde vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 
SKAO. Företrädare för Unionen bjöds in då de önskar bli ny intressent i yrkesnämnden 
efter sammangåendet med Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF, vilka hittills 
varit intressent i NYN. Beslöts att adjungera Unionen resterande delen av verksamhetsåret 
2019 för att erbjuda fullt intressentskap i NYN fr.o.m. 2020. Övrigt på mötesagendan var 
bl.a. Skolinspektionens kvalitetsgranskning, pågående projekt med Skolverket, Nationell 
plattform för kompetensförsörjning (LRF), Dimensionerings-utredningen, Nationella 
programrådet, samt budget för 2020. 
 
24 mars sändes NYN:s årsredovisning och verksamhetsberättelse som första korrektur till 
styrelsen för godkännande vid kommande styrelsesammanträde. 
 
Styrelsesammanträde via videokonferens 
15 april sammanträdde NYN-styrelsen för första gången i historien via Teams 
(videokonferens). På dagordningen bl.a. Skolverkets projekt ”Branschers arbete för fler 
yrkeslärare” där styrelsen godkände slutrapporten ”Branschers arbete för fler yrkeslärare – 
redovisning av projekt”, författad av projektledaren Catharina Matsdotter. Hela projektet 
har finansierats av Skolverket. 
 

Skolverkets delredovisning till regeringen om försöksverksamhet med yrkesprov 
presenterades.  Konstaterades att regeringsbeslut om ”Utvecklat Komvux ska stärka 
kompetensförsörjningen” innebär förbättrade möjligheter för yrkesbytare. Styrelsen beslöt 
även att bevaka hur regionaliseringen av Komvux konkretiseras.  
 

Diskuterade styrelsen utredningen om planering och dimensionering av Komvux och 
gymnasieskola (U 2018:01). Där framkom bl.a. att utredningen är kritisk mot oseriös 
marknadsföring vid många skolor. Utredaren anser att det finns underskott på 
arbetsmarknadsrelevans i utbildningarna. Utredaren föreslår ev. att standardinformation tas 
fram som visar vart eleverna tar vägen efter utbildningen. Någon typ av Regionala 
yrkesråd föreslås få identifiera kompetensbehoven. Utredningen beräknas redovisa sitt 
uppdrag till Regeringen senast den 1 juni 2020.  
 

Marcus Söderlind redogjorde från möte 2020-02-26 med Myndigheten för yrkeshögskolan 
(MYH) kring arbetet med branschvalidering enligt Sveriges referensram för kvalifikationer 
(SeQF). Diskuterades för- och nackdelar med branschvalideringar med avseende på krav 
på branschernas arbets- och kostnadsinsats. Beslöt styrelsen att NYN och LRF dryftar 
frågan om berörda organisationer bör starta ett arbete med att nivåplacera utbildningar och 
branschvalideringar i SeQF. 
 

Vid styrelsesammanträdet godkände styrelsen Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
för 2019, vilken under maj 2020 kommer att publiceras på www.nyn.se 
______________________ 
För ytterligare information - välkommen kontakta NYN:s kanslichef   
Michael Insulander, michael.insulander@lrf.se tel. 010-184 44 36 


