Grönt Kort –
kunskapsbevis i både
teori och praktik
Intresset för Grönt Kort, ett ”körkort” för
verksamma inom produktionsområdena
mjölk, gris och nu även växtodling har
tagit fart. Extra uppmuntrande är att övriga Europa har börjat snegla på kortet
och modellen som ett gott exempel.
Grönt Kort är en examen som påminner
mycket om att ta körkort. Det består av både
ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Båda
proven genomförs samma dag och klarar
man sig får man ett körkortsstort plastkort
i sin hand som bevis på kunskaper inom sitt
specialområde. Kunskaperna som testas är
inom produktionsområdena mjölk, gris och
växtodling.
- Värdet för den som tar kortet är ju att öka
sin anställningsbarhet och att få sin yrkeskompetens bekräftad av erfarna yrkesmänniskor, säger Michael Insulander, projektledare för Grönt Kort och verksamhetsansvarig
för NYN.
NYN, Naturbrukets Yrkesnämnd är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning,
fortbildning och rekrytering inom lantbruk
och trädgård. Bakgrunden till att NYN arbetat fram examinationsmodellen Grönt Kort
var bland annat bristen på kompetent arbetskraft och otydliga karriärvägar för elever
när de gått klart sin naturbruksutbildning.
Men Grönt Kort riktar sig inte bara till de som
går naturbruksprogrammets tredje årskurs
utan även yrkesverksamma kan på det här
sättet få papper på sin kompetens.
- En förebild i vårt arbete har varit examinationen diplomerad hästskötare, säger Michael.

- Först var skolorna lite tveksamma och kanske lite stötta men nu är de med och stödjer
oss. Än så länge är mellan- och södra Sverige
med på tåget, säger Michael.
I dagsläget är det 51 personer som har Grönt
Kort. En låg siﬀra kan det tyckas men Michael poängterar att examineringen fortfarande
beﬁnner sig i sin linda.
- Det är inte alla som klarat testet. Så här
långt har cirka 70 personer prövats och 20
har kuggats, säger han.
Just nu utbildas lärare och instruktörer på
en rad naturbruksskolor till examinatorer
och intresset att vara med har varit större än
väntat.
- Det är verkligen roligt att skolorna kan se
betydelsen av Grönt Kort och vill vara med.
Men lärarna får inte examinera sina egna
elever utan göra det på andra skolor, säger
Michael.
Än så länge har examinationen varit kostnadsfri. Men målet är att det ska bli så attraktivt att man framöver ska kunna ta betalt.

Michael Insulander är nöjd med det växande
intresset för Grönt Kort.

De naturbruksskolor i Sverige som
idag utbildar sina lärare till Grönt Kort
examinatorer
är:
Kvinnersta,
Vreta,
Valstad, Ingelstorp, Sötåsen, Uddetorp. Tenhult, Strömma, Munkagård och Skurup.
pernilla.akerstrom.frid@lrf.se

Nästa produktionsområde som står på tur
för Grönt Kort är trädgårdsodling.
Som ett kvitto på att det långsiktiga arbetet
med att ta fram Grönt Kort har varit en klok
satsning har nu EU lyft projektet som ett
gott exempel.
- Det vi gjort stämmer väl med deras tankegångar, men de har inte kommit lika långt
som oss. De som är mest positiva är både
arbetsgivarorganisationerna i EU och det
Europeiska fackliga samarbetsorganet.
Vill ni läsa mer om Grönt Kort gå in på
www.nyn.se

Tre kompetensnivåer
Kortet är indelat i tre nivåer. För att klara av
nivå 1 krävs grundläggande kunskap. Det
gäller att under viss handledning kunna göra
saker rätt. Nivå 2 är mer kvaliﬁcerad och där
krävs det mer förmanskunskaper. Det handlar om att kunna planera, genomföra saker
och att självständigt leda en delverksamhet.
Nivå 3 är den högsta nivån och där ska man
klara av att kunna leda en verksamhet.

Kontaktpersoner är:
Grönt Kort Mjölk kontakta
Catharina Matsdotter tel 070-266 6949
Grönt Kort Gris kontakta
Ann J. Andersson tel 070-434 0564
Grönt Kort Växtodling kontakta
Peter Borring tel 070-343 6959
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