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April - oktober 2020

NYHETSBREV nr 38 – 2020
Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som i kronologisk ordning redogör för yrkesnämndens
löpande verksamhet. Nyhetsbrevet utkommer ca två gånger per år.
Läs mer på www.nyn.se där samtliga nyhetsbrev, årsredovisningar och annan angelägen
information om verksamheten publiceras.
Årets Ungdomsdiplom till Johan
Johan Kristiansson, förman på Törlan Lantbruk i Tvååker, Halland, får i år en av
lantbrukets finaste priser när han tilldelas Årets Ungdomsdiplom 2020.

Foto: Lisbeth Karlsson, Tidningen Husdjur

- Johan Kristiansson har trots sin unga ålder redan avancerat till förman på Törlan
Lantbruk i Tvååker. Han fick snabbt arbetsgivarnas förtroende för sin förmåga att suga åt
sig kunskaper och ta fullt ansvar för djuren, säger Linda Grimstedt, chefredaktör på
Tidningen Husdjur, som delar ut priset tillsammans med Naturbrukets Yrkesnämnd.
Juryns motivering lyder:
”Johan Kristiansson har med ett stort intresse för mjölkproduktionen utvecklats till en
mycket duktig medarbetare på Törlan Lantbruk i Tvååker. Han är noggrann samt
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ansvarstagande i arbetet och arbetar aktivt för att kontinuerligt förbättra gårdens resultat.
För sina höga ambitioner och kvalitet i arbetet tilldelas han Årets Ungdomsdiplom 2020.”
Priset är ett stipendium på 5 000 kronor, diplom samt blommor.
I år delas priset ut via en digital ceremoni på Törlan lantbruk. En inspelning från
prisutdelningen finns tillgänglig på Husdjurs Facebooksida.
Om utmärkelsen:
Tidningen Husdjur och Naturbrukets yrkesnämnd delar varje år ut ett ungdomsdiplom till
en ung djurskötare i början av sin yrkesbana. Genom detta ska ungdomar som ännu inte har
det ansvar eller den erfarenhet som ligger bakom utmärkelsen Årets
Djurskötare™ uppmärksammas och uppmuntras.
Källa: https://www.vxa.se/husdjur/nyheter/2020/arets-ungdomsdiplom-till-johan/

NYN:s diplomerare för Grönt Kort Catharina Matsdotter deltar sedan många år i
juryarbetet.
Myndigheter och departement
Myndigheten för yrkeshögskolan
12 maj var NYN och branschföreträdare för de gröna näringarna inbjudna till arbetsmöte
med Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. MYH redovisade det totala utbudet för
yrkeshögskolan och inriktningar inom det gröna området. Platserna för arbetsledare inom
trädgård skall bevaras och ligger på en tillfredställande nivå. Utbildningar till
trädgårdsanläggare behöver öka. Inom trädgårdsodling saknas det personer med utbildning
överhuvudtaget eftersom för få går naturbruksgymnasiet. Det behövs fler företagare inom
trädgårdsproduktionen. Inom lantbruk är tre utbildningar igång. Det motsvarar i stort det
behov som finns. Eventuellt skulle det behövas en utbildning i Skåne men ingen ansökan
har kommit in. Viktigt att de pågående utbildningarna får fortsätta. Driftledare lantbruk har
förbättrat sin nyttjandegrad markant de senaste åren vilket är mycket glädjande.
Examensgraden för de gröna näringarna ligger i stort sett i linje med yrkeshögskolan i
stort.
Den 16 oktober besvarades en enkät som Myndigheten för yrkeshögskolan tillställt bl.a.
NYN med frågor om utbildning inom lantbruk, djurvård, trädgård, skog etc. kring
efterfrågan på yrkeshögskoleutbildning och det årliga utflödet av utbildningsplatser för
våra branscher via yrkeshögskolan på 3 till 5 års sikt. NYN besvarade denna enkät med
god hjälp från LRF:s experter.
Nationella programrådet för naturbruksprogrammet
Den 14 april inbjöd Skolverket till arbetsmöte med Nationella programrådet naturbruk. Vid
mötet behandlades tre ansökningar från naturbruksgymnasier: Wången (1) ansökte om
riksrekrytering för en kurs med inriktning hästskötare trav med kompetens inom sjukvård.
Bollerup (2) ansökte om riksrekrytering för kurs hästskötare inriktning på unghästar. Kalix
(3) naturbruksgymnasium ansökte om särskild variant inom skogsinriktningen för kurs om
förädlingskedjan från träd till förädlade produkter. Vid sammanträdet presenterade
Skolverket önskemål om fler yrkespaket mot bakgrund av det aktuella arbetsmarknadsläget
(Corona krisen). I dagsläget finns yrkespaket Djurskötare i mjölkproduktion, 600 poäng,
motsvarande kompetenserna inom arbete i mjölkproduktion (Grönt Kort).
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NYN agerade direkt på Skolverkets förfrågan vid programrådsmötet 14 april (se ovan) och
lämnade tre dagar senare 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, samt yrkespaket med kurser från
naturbruksprogrammet utformat för arbete inom området grisproduktion, 600 poäng.
Samtliga yrkespaket är även kopplade till NYN:s Gröna Kort.
7 oktober höll Nationella programrådet, Skolverket, gemensam konferens för
yrkesutbildning på gymnasial nivå. Konferensen började med en presentation av arbetet
med Kvalitet i yrkesutbildning (EQAVET - European Quality Assurance in Vocational
Education and Training) och beskrivning av arbetsprocessen med att ta fram
kvalitetsindikatorer. Skolverket genomförde en utvärdering av mandatperiodens första år
med fokus på ändrat mandat, mötesform och frekvens samt innehåll.
Därefter hölls arbetsmöte med programrådet för naturbruk. På agendan bl.a. kvalitet i
yrkesutbildning och utvärdering av det första året av programrådets innevarande
mandatperiod. Programspecifika frågor som ämnesöversyn, frågor rörande de nya
inriktningarna, riksprislistan mm berördes.
Marcus Söderlind hade inför mötet rest fråga om finansiering av läromedel inom
naturbruk, vilket diskuterades av rådet. NYN kontaktade efter programrådets möte
utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedel, Dir. 2019:91 med uttryck om en önskan
att muntligt framföra inspel kring finansiering av framtagande av gymnasielitteratur inom
yrkesutbildningarna. Utredningen har svarat att man är intresserad att möta
yrkesnämnderna. Utredningen skall redovisas den 30 juni 2021 för att därefter ev.
remitteras.
Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov - Grönt Kort
3 juni hölls möte med NYN:s diplomerare som förberedelse inför möte i höst/vinter med
Skolverket kring försöksverksamhet med yrkesprov. Skolverkets hade i förväg mejlat ett
antal frågor: Hur ligger ni till i ert arbete med utformandet av yrkesprovet? Motsvarar ert
yrkesprov "hela" yrkesdelen i den gymnasiala yrkesutbildningen eller har prioriteringar
gjorts? Om ja, hur? Är något borttaget eller tillagt? I så fall varför? Skulle styrdokumenten
för utbildningen kunna fungera som underlag för ert yrkesprov eller krävs någon ytterligare
dokumentation? Vilka för- och nackdelar finns det med att kriterierna för yrkesproven
motsvaras av styrdokumenten alternativt att de formuleras "separat" och blir ett
komplement? Vilka för- och nackdelar finns det med att yrkesprovet delas upp i delprov
alternativt hålls ihop i ett helt prov i slutet av utbildningen?
1 september möte med Skolverkets Per Fermvik och NYN:s diplomerare kring frågan om
yrkesproven. Bakgrunden var bl.a. frågeställningar som uppkommit i gruppen, bl.a. om
styrdokumenten för yrkesutbildningen skulle kunna fungera som underlag för ett yrkesprov
eller om det krävs någon ytterligare dokumentation, samt frågan om vilka för- och
nackdelar det finns med att kriterierna för yrkesproven motsvaras av styrdokumenten
alternativt att de formuleras "separat" och blir ett komplement.
Under våren 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 önskade delta.
Dessvärre blev detta inställt p.g.a. covid-19. Planen är att innan årsskiftet genomföra en
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pilotdiplomering/test för yrkesprov växtodling på elevgrupper som motsvarar både åk 2
och åk 3. NYN återkommer med info.
Skolverkets arbetsgrupp för kvalitet i yrkesutbildning
28 maj höll Skolverket workshop med en arbetsgrupp för kvalitet i yrkesutbildning i vilken
NYN ingår. Presenterades Cedefops verktyg European Skills Index (ESI) vilket kan
användas för att stärka yrkesutbildningens kvalitetsindikatorer. Indikator är exempelvis
andel elever i gymnasial yrkesutbildning. Skolverket gav en bild över hur ESI används
mellan EU-länderna. Arbetades med frågeställningar kring varför ser det ut som det gör i
Sverige, vad kan politiken göra, vad kan utbildningssystemet göra? ESI presenteras på
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/datavisualisations/european-skills-index
Remisser och yttranden
För närvarande arbetar NYN med ev. remissyttranden eller uppvaktningar till
nedanstående tre utredningar. Vi har ett nära samarbete med SYN och HYN kring detta
arbete.






Stärkta skolbibliotek och läromedel (Dir. 2019:91). En särskild utredare ska utreda
och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta
ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek
med utbildade bibliotekarier. Utredaren ska också föreslå hur statens roll bör se ut
när det gäller läromedel i svensk skola. Utredningen skall redovisas den 30 juni
2021 för att därefter ev. remitteras.
Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola;
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial
utbildning (SOU 2020:33). I detta betänkande redovisar Utredningen om planering
och dimensionering av komvux och gymnasieskola uppdraget att föreslå hur
utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning
och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån
regionala och nationella kompetensbehov. Remissyttrande skall lämnas senast
2020-11-30.
Betygsutredningen 2018; Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar
elevernas kunskaper (SOU 2020:43). I detta betänkande redovisar
Betygsutredningen 2018 uppdraget att utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan
införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I uppdraget ingick även att utreda
och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer.
Remissyttrande skall lämnas senast 2020-12-03. Se även sid 3 under Nationella
programrådets möte 7 oktober.

Nationella kompetensrådet inom det gröna och naturbaserade näringslivet
9 juni möte med Nationella kompetensrådet inom det gröna och naturbaserade näringslivet
(del av landsbygdsnätverket). Svante Sandell, Myndigheten för yrkeshögskolan, höll en
presentation om valideringens betydelse för individer, företag och samhället där Sveriges
referensram för kvalifikationer, SeQF, kan utgöra en del.
14 september möte med Nationella kompetensrådet inom det gröna och naturbaserade
näringslivet. På dagordningen presentation av projektet Mer mat Fler jobb, samt SLU:s
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prorektor Karin Holmgren som presenterade SLU:s utbildningsutbud för att möta ett
hållbart samhälles behov.

Gröna Jobb
I början av året togs förslag fram att utvidga möjligheterna att visa annonser som "visstid".
Tanken är att tydliggöra detta på startsidan - tydlig ingång och beskrivande text (både för
arbetsgivare och för arbetssökande). Möjlighet att vid sökning filtrera på detta, och senare
lägga som bevakning. Detta underlättar ytterligare för annonsörer och jobbsökare. Under
april färdigställde vår leverantör dessa förändringar och lade ut denna nyhet på hemsidan.
Verksamhetsledare Annika Bergman rapporterar vidare:
 Gröna Jobb fortsätter att påverkas av pandemin och den arbetslöshet som den
skapar. Vi har ett mycket starkt tryck på supporten. En hel del är intervjuer är
gjorda med såväl radio som tidningar.
 Vi startar nu upp jobbet med att byta IT-leverantör. Vi vill hitta en mer lyhörd och
innovativ partner, gärna en mindre leverantör.
 Budget för nästa år kommer att omfatta uppdateringar av funktioner och utveckling
av design. Ett slags kontinuerligt hygienarbete i en snabbrörlig värld. Ungefär halva
budgeten går till verksamhetsledning och support.
Nedan några intressanta grafer från vår databas.
Antal jobb 2018-2020
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Jobbfördelning inom kategorierna 2020

Fördelning av jobb över landet 2020

Grönt Kort
Se under rubrik Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov, sid 2.
Aktuellt från styrelsen
15 april NYN genomfördes styrelsesammanträde via Teams. 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.
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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 tidigare möte med 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 sammanträdet 15 april godkände styrelsen NYN:s årsredovisning och
verksamhetsberättelse för 2019 vilken fr.o.m. i år inte trycks upp som påkostad trycksak
utan enbart distribueras som PDF-fil.
23 juni höll NYN årsmöte. Denna gång var mötet i form av en videokonferens. På
programmet stod, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, beslut att nominera Sofia
Karlsson som ersättare i Skolverkets Nationella programråd. Betänkande av Utredningen
om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33) gicks
igenom. NYN avser att avge remiss under hösten. Utfall 2019 för Gröna Jobb indikerar ett
behov av att styra och följa upp budgeten, samt bjuda in verksamhetsledaren för att
diskutera behovet av att IT-utvecklingen inte blir eftersatt på bekostnad av kostnaderna för
verksamhetsledningen. Nödvändigt utveckla Gröna Jobb, inte minst mot bakgrund av ökad
mediabevakning. Organisationerna bör genomlysa verksamheten och diskutera förslag om
ev. uppväxling inför budgetbeslut inför 2021. Diskuterade styrelsen Sveriges referensram
för kvalifikationer, SeQF och konstaterades att det måste vara arbetsmarknadens behov av
kompetenser som styr om våra organisationer skall ansluta våra kriterier som exempelvis
Grönt kort. Marcus Söderlind reste frågan om bristen på finansiering till läromedel inom
våra ämnesområden och föreslog att det tas upp på dagordningen vid nästa sammanträde
med Nationella programrådet i oktober.
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Medlemsorganisationerna i NYN anmälde följande styrelseledamöter, suppleanter,
ordförande respektive vice ordförande t.o.m. nästa årsmöte, i enlighet med NYN:s stadgar:
Medlemsorganisation
Lantbrukarnas Riksförbund

Gröna arbetsgivare
Kommunal
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Unionen
Trädgårdsanläggarna
LRF Trädgård
Svensk Djursjukvård

Ordinarie ledamöter
Marcus Söderlind, ordf. (AU)
Sofia Karlsson
Cassandra Bjelkelöv
Telldahl
Lena Andersson (AU)
Ann-Soffie Perrin
Anja Westberg v.ordf. (AU)
Jörgen Gustavsson
Lilly Kristensen
Kristina Fanberg
Carina Wallin
Gunilla Nordberg
Kristine Wiklund

Suppleanter
Jenny Höglund
Håkan Persson
Wictoria Bondesson
Henrik Persson
Annica Nordström
Christer Pettersson
Göran Andersson
Marcus Söderlind
Lars-Olov Söderberg

Styrelsens processmöte i oktober
26 augusti beslutade ordförande i samråd med kansliet att hålla styrelsens processmöte 21
oktober i form av videokonferens. Huvudsakligt upplägg blir: Ordentligt med tid avsätts
till att diskutera verksamheten i NYN. Bjuda in verksamhetsledaren för Gröna Jobb att
diskutera behovet av att IT-utvecklingen inte blir eftersatt på bekostnad av kostnaderna för
verksamhetsledningen. Nödvändigt utveckla Gröna Jobb, inte minst mot bakgrund av ökad
mediabevakning. Organisationerna bör genomlysa verksamheten och diskutera förslag om
ev. uppväxling inför budgetbeslut inför 2021. Catharina Matsdotter och Per Kringberg
bjuds ev. in för att diskutera projektet Branschers arbete för fler yrkeslärare. Bjuda in Lisa
Ekehult, Annette Engström, Per Fermvik, samtliga från Skolverket, för att diskutera
försöksverksamheten med yrkesprov.
10 september telmöte med NYN:s ordförande Marcus Söderlind angående höstens
aktiviteter och då främst styrelsens oktobersammanträde med processarbete kring
verksamheten framöver.
21 oktober höll NYN: styrelsesammanträde kombinerat med processmöte. Frågor som
behandlades var bl.a. Gröna Jobb och behovet av IT-utveckling, Skolverket var inbjudna
och talade om utveckling av försöksverksamhet med yrkesprov samt aktuella utredningar
och remisser. Slutsatser från projektet branschers arbete för fler yrkeslärare presenterades
och Gröna arbetsgivare redogjorde för projektet Jobba Grönt.
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Styrelsen har under verksamhetsåret beslutat om delfinansiering av Trädgårdsanläggarna i
Sverige som samordnat finansieringen av en broschyrer som distribueras till SYV:ar, se
bilder nedan. Broschyren utgör bilaga till Tidningen Utemiljö nr 6. Den skickas till alla
SYV:ar precis som tidigare år och delas ut på skolor, mässor och utbildningar m.m.

Centrala yrkesnämnder – NYN, HYN, SYN
24 juni möttes kanslicheferna för de centrala yrkesnämnderna inom naturbruket,
hästnäringen och skogsbruket, för att stämma av hittillsvarande arbete i nämnderna, samt
planera inför höstens aktiviteter, bl.a. ev. gemensamt remissyttrande över betänkande av
utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU
2020:33) samt betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43).
2 oktober hölls arbetsmöte med HYN SYN ang. arbetet med ev. gemensamma
remissyttranden över utredningen om planering och dimensionering av komvux och
gymnasieskola (SOU 2020:33) och Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43).
Övriga kansliaktiviteter
16 oktober intervjuades NYN:s kansli av SLU kring utvecklingen av ett forskningsprojekt
om kompentensutveckling i jordbruk. Dels är man intresserade av hur Covid-19 har
påverkat kompetensförsörjning inom jordbruk, dels kompetensförsörjning för hållbarhet
och hur kompetensförsörjning kan se ut i framtiden.
16 oktober besvarades YH enkät med frågor om utbildning inom lantbruk, djurvård,
trädgård, skog etc. kring efterfrågan på yrkeshögskoleutbildning och det årliga utflödet av
utbildningsplatser för våra branscher via yrkeshögskolan på 3 till 5 års sikt.
23 oktober hade Hermods kallat NYN och SYN till intervjumöte för att diskutera deras ev.
utbud av utbildningar och höra vår efterfrågan på utbildningsutbud.
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Nämnden för internationellt praktikantutbyte
11 juni höll Nämnden för internationellt praktikantutbyte inom naturbruk
(praktikantnämnden) årsmöte. Antalet inresande praktikanter ligger de senaste åren stadigt
på drygt fyrahundra (416 år 2019). Sett över en femårsperiod har antalet inresande
praktikanter fördubblats. Praktikantnämnden är organisatoriskt underställd Naturbrukets
Yrkesnämnd. Den löpande verksamheten handhas av Jordbrukare-Ungdomens Förbund,
JUF. Kommitténs verksamhet består av att främja praktikantutbytet mellan Sverige och
andra länder.
Samverkan med naturbruksgymnasierna
3 september medverkade NYN vid Naturbruksskolornas kommunikationsgrupp. På
agendan bl.a. info att det aktuella läget på NB-skolorna visar på likartad
marknadsföringssituation i Corona-tider med mer av digital marknadsföring och mindre av
fysiska besök på skolorna. Rapport om Jobba grönt. SLU rapporterade om aktuellt kring
studentrekrytering.
16 september möte med Naturbruksskolornas kommunikationsgrupp riks med deltagare
från NB-skolor, bransch- och SLU-representanter. På agendan om Farmer Time, se
www.farmertime.se , ungdomskommunikation, Jobba grönt, SLU aktuellt kring
studentrekrytering och nya utbildningar, samt enkät till nya NB åk 1-elever.
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