
Fastställd	  vid	  årsmötet	  2014-‐03-‐19	  

	  

Djurbranschens	  yrkesnämnd,	  DYN,	  representerar	  arbetslivet	  och	  är	  ett	  
nätverk	  för	  att	  bevaka	  och	  driva	  gemensamma	  frågor,	  samt	  främja	  utbildning	  
och	  rekrytering	  inom	  djurbranschen	  utöver	  lantbruksdjur	  och	  häst.	  DYN	  före-‐
träder	  medlemsorganisationer	  inom	  zoofackhandel,	  djurparker,	  djursjukvård,	  
läkemedelsindustri,	  försäkringsbolag,	  avel	  och	  uppfödare,	  utbildnings-‐
organisationer,	  djurskydd	  och	  djurhem	  samt	  fackförbund,	  se	  www.djuryn.se	  

	  

	  

Verksamhetsplan	  för	  Djurbranschens	  Yrkesnämnd	  2014	  
	  

DYN	  planerar	  under	  året	  att:	  

Främja	  utbildning	  och	  rekrytering	  genom	  att	  

1. till	  bistå	  branschens	  representant	  i	  Skolverkets	  nationella	  programråd	  med	  
information	  etc.,	  

2. påverka	  utveckling	  och	  kompetenskrav	  inom	  eftergymnasial	  yrkesutbildning	  
(yrkeshögskole-‐	  och	  högskoleutbildning),	  bl.a.	  att	  underlätta	  för	  yrkesbytare	  
med	  fokus	  egenföretagande,	  t.ex.	  för	  arbete	  med	  hund	  eller	  zoofackhandel,	  

3. till	  viss	  del	  stötta	  och	  stimulera	  bildandet	  av	  lokala/	  regionala	  programråd	  där	  
flera	  NB-‐skolor	  samverkar,	  

4. sprida	  kunskap	  om	  vad	  NB	  Djur-‐elever	  gör	  efter	  gymnasiet,	  

5. stimulera	  skapandet	  av	  Skol-‐SM	  för	  NB-‐Djur-‐elever,	  med	  syfte	  att	  synliggöra	  
djurutbildningar,	  -‐yrken	  och	  kompetens.	  
	  

Bevaka	  gemensamma	  frågor	  genom	  att	  

6. verka	  som	  remissinstans	  i	  för	  djurbranschen	  gemensamma	  frågor,	  

7. bevaka	  framtagandet	  av	  den	  nya	  djurskyddslagen,	  

8. i	  kontakt	  med	  myndigheter	  synliggöra	  och	  vid	  behov	  stimulera	  branschens	  
utvecklande	  av	  frivilliga	  kontrollprogram	  för	  djuromsorg,	  	  

9. angående	  djurens	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  verka	  för	  utökning	  av	  utbildnings-‐platser	  
samt	  ändamålsenliga	  förskrifter	  kring	  behandlingsförbud,	  där	  även	  reell	  
kompetens	  beaktas.	  
	  

Driva	  gemensamma	  frågor	  genom	  att	  

10. synliggöra	  växande	  yrken	  inom	  området,	  samt	  påverka	  informationen	  på	  sajter	  
som	  Arbetsförmedlingen	  och	  SCB,	  	  

11. uppdatera	  www.djuryn.se	  (information,	  kontakt,	  pedagogiskt	  material),	  

12. samverka	  med	  närliggande	  organisationer	  i	  lämpliga	  sammanhang,	  

13. erbjuda	  ytterligare	  någon	  branschorganisation	  samt	  arbetsmarknadens	  parter	  
möjlighet	  att	  verka	  som	  medlemsorganisationer	  i	  DYN.	  


