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Juli 2011

NYHETSBREV nr 20 – 2011
Nedan nyheter från NYN (se även www.nyn.se). Det kan noteras att NYN:s
nya hemsida lanserades under våren. Inga stora åthävor vad gäller utseendet
som dock blivit lite renare och tydligare. Däremot har vi lagt in mera
information om de olika branschråden etc. För ytterligare information kontakta
gärna NYN:s kanslichef Michael Insulander, michael.insulander@lrf.se, tel 08787 54 09.
Aktuellt från styrelsen
Vid NYN:s årsmöte i maj anmälde medlemsorganisationerna följande
styrelseledamöter, ledamöter i arbetsutskottet och suppleanter till NYN:s
styrelse, i enlighet med stadgarna:
Medlemsorganisation
LRF

SLA
Kommunal
SKAO
SLF
STAF
GRO

Ordinarie ledamöter
Titti Jöngren, ordf. (AU)
Anna Åman Sigbjörnsson
Kristin Yderfors
Lena Andersson (AU)
Axel Lagerfelt
Anja Westberg. v.ordf. (AU)
Ann Georgsson
Staffan Lundstedt
Henric Lagercrantz
Göran Andersson
Gunilla Nordberg

Suppleanter
Karin Hilmér
Jenny Höglund
Håkan Persson
Lars-Olov Söderberg
Jörgen Gustavsson
Eva Grönwall
Anders Nilsson
Monica Timonen
Marcus Söderlind

Vid årsmötet medverkade Therese Wallqvister från Utbildningsdepartementet,
politiskt sakkunnig åt vice statsminister Jan Björklund, under rubriken ” Ny
gymnasieskola ht 2011”.
Svensk Djursjukvård har ansökt om ett närmare samarbete med NYN.
Styrelsen beslutade vid sammanträdet i mars att adjungera Lotta Mossberg,
generalsekreterare i Svensk Djursjukvård.
Gröna Jobb
Utveckling av webbverktyget har skett under våren, användarvänligheten har
ökat väsentligt. Detta var en viktig satsning eftersom vi har en ökning på
självinlagda jobb. Flera användare har hört av sig och varit positiva till
förbättringarna. Vi har fått in förfrågningar om vi kan skapa möjligheter att
särskilja praktikjobb och sommarjobb. Vi kommer under hösten titta närmare
på frågan. Men det som tillsynes ser lätt ut är knepigt eftersom vi inte får denna
uppdelning från Platsbanken och de står fortfarande för 90 % av jobben.
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Jobbutbud

Jobbutbudet har under hela våren varit mycket gott. Det syns tydligt i
statistiken hur säsongsberoende vi är. Det är viktigt att vi har denna kunskap
med oss framför allt när man diskuterar anställningsformer.
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Trädgårdsnäringens behov av arbetskraft är mycket stort. Inom trädgårdsanläggning fortsätter utbudet av jobb att dominera.
Besökstatistik

Den ökande besöksfrekvensen fortsätter. All time high på besök nåddes under
mars med 45 000 träffar.
Grönt Kort och Yrkesbevis
Yrkesbevis
Totalt har Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK, de senaste 12
månaderna utfärdat 263 st Yrkesbevis. För skötsel och förvaltning utemiljö 33
st, ritningsläsning, avvägning, utsättning 17 st, markbetong, asfalt 16 st,
trappor, murar 4 st, naturstensarbeten steg 19 st, beskärning trädvård 45 st,
Lekredskap och träarbeten 24 st, samt växtkännedom 105 st.
Grönt Kort inom trädgårdsnäringen
Som tidigare rapporterats är ett Grönt Kort inom trädgårdsnäringen på gång.
Kortet liknar det som NYN arbetat fram inom lantbruket för växtodling, mjölk
och gris. I mars hölls möte med sektionsordförande- och förbundsstyrelse i
GRO, LRF:s Trädgårdsdelegation och NYN kring utvecklingen av Grönt Kort
Trädgård. Parterna beslutade att gå vidare och ta fram ett Grönt Kort inom
trädgårdsnäringen. De skolor som har anmält intresse för att vara med i
utvecklingen av Grönt Kort har tillfrågas om aktuella frågeställningar att ta upp
i praktiska och teoretiska test. Den praktiska delen kommer att fokusera mycket
på arbetsmiljö och säkerhet. För att få det hela att fungera behövs också en
tillräcklig budget. Målet är att det under hösten skall göras provomgångar och
sedan kunna gå igång på riktigt under våren 2012. Nu hänger det väldigt
mycket på responsen från landets Naturbruksgymnasier med
trädgårdsutbildning.
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Grönt Kort Mjölk, Gris, Växtodling
För Grönt Kort var målsättningen 2011 att genomföra 180 (180) diplomeringar.
330 (321) elever anmälde sitt intresse. Av dessa genomgick 252 (281)
diplomering varav 198 (213) slutligen blev godkända och fick ett Grönt Kort.
TABELL 1. Antal genomförda diplomeringar för Grönt Kort.
Skola
Växtodling
Enskilda elever
Bollerup
8
Bräkne Hoby
7
Dingle
4
Forslundagymnasiet Umeå
Gran
Ingelstorp/Kalmarsund
Jälla
Lillerud
7
Lövsta
Munkagård
Nils Holgersson (Skurup)
6
Nordvik
Nuntorp
7
Nybro
Nytorp
Svalöf
11
Sötåsen
8
Uddetorp
8
Vreta
Åsbygden/Torstaskolan
Ökna
Önnestad
8
Ösby/Sala
3
Summa
77
Totalt antal anmälda
Totalt antal diplomerade
Totalt antal omprov
Totalt antal godkända
Procent godkända

Gris

Mjölk
2
3

9
7
4
1

7
2

1

10
46

4
2
1
5
4
12
10
6
6
4
3
2
1
7
1
10
2
17
5
1
5
14
7
129
330
252
73
198
79

I maj sammanträdde Nationella rådet för naturbruksprogrammet för att
diskutera bl.a. gymnasiearbetet och dess koppling till NYN:s Grönt Kort.
Skolverket avser att anlita två av NYN:s diplomerare, Catharina Matsdotter
och Anne J Andersson, i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Bristen på kvalificerade tekniker - teknikutbildning vid
SLU
NYN har i tidigare nyhetsbrev rapporterat om bristen på kvalificerade tekniker
och behovet av att åter utbilda tekniker vid SLU. Mot denna bakgrund
arrangerade KSLA och SLU i maj ett seminarium med rubriken ”Framtidens
agronomer – en dialog mellan arbetsgivare, utbildare och studenter om dagens
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och morgondagens agronomutbildning”. NYN:s kanslichef Michael Insulander
var ordförande i workshop ”Forskning & Utveckling”. Vid seminariet
konstaterades vikten av att SLU initierar ett närmare samarbete med näringen
och att man etablerar ett Branschråd som har inflytande över utformningen av
framtidens agronomutbildning.
YH-myndighetens branschreferensgrupp
Gunilla Nordberg, GRO, har av NYN:s styrelse utsetts till representant i
Myndigheten för yrkeshögskolans branschreferensgrupp. Gruppens syfte är
bl.a. att ta fram analyser på olika nivåer, dels mer övergripande
omvärldsanalyser över trender, dels branschanalyser och yrkesanalyser.
Remissyttranden
I maj lämnades remissyttrande över Myndigheten för yrkeshögskolans förslag
om modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga
utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer – NQF. Läs
NYN:s remissvar på www.nyn.se/nyhetsbrev
I juni lämnades remissyttrande över Högskoleverkets förslag till föreskrifter
om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till
utbildning som leder till yrkeslärarexamen. Läs NYN:s remissvar på
www.nyn.se/nyhetsbrev
Samarbete HYN och SYN
NYN har sedan många år ett nära samarbete med de centrala yrkesnämnderna
Hästnäringens Yrkesnämnd och Skogsbrukets Yrkesnämnd, inte minst vad
gäller arbetet i Nationella rådet för naturbruksprogrammet. Läs mer under
www.nyn.se/om-nyn/nationellt-programrad-1 .
Under våren har NYN, HYN och SYN bl.a. samverkat kring en annons i
Studie- och yrkesvägledarnas tidning Vägledaren nr 20, med temat ”Jobb inom
de Gröna näringarna!”. Även lärlingsfrågan, naturbrukskonferensen och ett
antal remisser har varit föremål för gemensamma ställningstaganden.
Yrkesnämndernas arbetsutskott kommer att ha ett gemensamt möte i början av
september.
Samverkan med naturbruksskolorna och SLU
I februari inbjöds NYN att delta i möte mellan Naturbruksskolornas förenings
styrelse och SLU kring behörigheten för elever som söker till SLU från det
reformerade naturbruksprogrammet om några år. Diskuterades konstruktivt
kring möjligheten för SLU att erbjuda bastermin m.m. i syfte att underlätta för
naturbrukselever att komma in på SLU:s längre yrkesprogram.
I början av april medverkade NYN vid Naturbrukets Rikskonferens i
Östergötland med temat ”Naturbruksutbildning – kvalitet och samhällsnytta”.
LRF:s dåvarande vice ordförande och nuvarande förbundsordförande Helena
Jonsson medverkade under rubriken ”Naturbruksutbildning – samhällsnytta”.
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I juni stod SYN värd för ett möte med ordföranden för Naturbruksskolornas
Förening, Claes Göran Claesson, kring gymnasiereformen Gy 2011.
Presenterades preliminär elevstatistik som visar minskade ansökningar med ca
21 procent till naturbruksgymnasierna, vilket alla parter ser som mycket
allvarligt. Diskuterades gemensamma budskap för att tydliggöra möjligheterna
med naturbruksprogrammet.
På gång inom NYN
I augusti arrangerar NYN en uppvaktning av Utbildningsdepartementet
angående eftergymnasiala yrkesutbildningar. Från Utbildningsdepartementet
deltar Makan Afshinnejad, politiskt sakkunnig hos jämställdhetsminister, bitr.
utbildningsminister Nyamko Sabuni. På agendan bl.a. finansiering av YHutbildning, reglerna för att få anordna vuxenutbildning, riksrekrytering till
Naturbruksprogrammet, grundutbildning för branschbytare.
I september uppvaktar NYN Myndigheten för yrkeshögskolan. Från
myndigheten deltar Linda Wiklund, omvärldsanalytiker, avdelningen för
omvärldsanalys och uppföljning. Yh-myndigheten kommer då att presentera
sitt analysarbete och vilka yrkesanalyser som är på gång.
I augusti sker ett uppstartsmöte kring ett nytt projekt i syfte att analysera
arbetsmarknaden inom de gröna näringarna.
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