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Yttrande över Skolverkets förslag till förändringar i vissa gymnasieprogram
- här fokus Naturbruksprogrammet inriktning Djurvård
Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja
utbildning och rekrytering inom djurbranschen utöver lantbruksdjur och häst. DYN företräder arbetsmarknadens parter inom branschen, se www.djuryn.se. DYN:s verksamhetsområden sysselsätter ca
20.000 yrkesverksamma i Sverige, i 7.000 företag med omsättning 17 miljarder SEK. Den starka
tillväxten fortsätter och har under den senaste fem års perioden ökat med 15 - 20 procent. Branschen
har behov av yrkesverksamma med utbildning från såväl gymnasial, eftergymnasial som högskolenivå,
vilka även besitter praktisk/ reell kompetens.
Sammanfattning
•

DYN ser som positivt att Djurvård blir en egen inriktning inom Naturbruksprogrammet (NB).
Vi rekommenderar dock Skolverket att se över beräkningsmodellen för den så kallade
Riksprislistan, så att kostnadsunderlag ingår från samtliga utbildningsanordnare och inte som i
hittills enbart från de offentliga huvudmännen kommuner, landsting och regioner.

•

Skolverkets förslag till inriktningspaket Djurvård 500 poäng är bra, förutom att vi starkt
rekommenderar att kursen Service och bemötande 100 poäng byts mot Sällskapsdjur 1, som
dessutom är förkunskapskrav till föreslagen kurs Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1.
Inriktningens yrkesutgångar har olika behov av service-, kommunikations-, och/eller ledarskapskompetens, varför för respektive yrkesutgång lämplig kurs bör väljas via programfördjupningen.

Konsekvensbeskrivning för Naturbruksprogrammet
Önskemålen är många från politiker, myndigheter och branscher, om det sammanlagda kursinnehållet
i gymnasieutbildningarna. Det är mycket som ska rymmas inom tre års gymnasietid, vilket begränsar
det faktiska handlingsutrymmet för att skapa effektiva och attraktiva yrkesutbildningar. DYN besvarar
Skolverkets remiss utifrån fokus NB, förslaget till ny inriktning Djurvård från tidigare inriktning Djur (då
med yrkesutgångar mot Djurvård, Häst, Lantbruksdjur).
Examensmålen för Naturbruksprogrammet
Det är mycket värdefullt med formulering att NB ska leda till grundläggande högskolebehörighet.
DYN önskar behålla skrivning om att NB förbereder för högskolestudier inom naturvetenskap. Detta
för att poängtera att kurser som krävs för särskild behörighet till SLU:s samtliga yrkesprogram, såväl
korta som längre, ska erbjudas i NB:s programfördjupning.
Inriktning Djurvård samt programfördjupning
DYN ser som mycket positivt att Djurvård blir en egen inriktning inom NB med omfattningen 500
poäng. Detta ger fördjupningsutrymme för de av branschen efterfrågade yrkesutgångarna arbete med
hund, med forskningsdjur, med djurparksdjur, inom zoofackhandeln, djurvårdare inom djursjukvården.
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Vi ser som värdefullt med Skolverkets förslag att de tre nuvarande ”Djur”- inriktningskurserna Djurens
biologi 100 p, Djuren i naturbruket 100 p samt Djurhållning 100 p finns kvar som gemensamma kurser
för inriktning Djurvård. Som parentes kan nämnas att kursen Djurens biologi av skolor och elever
upplevs som mycket omfattande, men med samläsning med de andra två kurserna ovan, så fungerar
den sammanlagda omfattningen 300 poäng, samt ger utrymme för APL. Vi ser positivt på förslaget att
alla Djurvårds-elever ska läsa kursen Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, 100 poäng.
Däremot önskar vi att förslaget Service och bemötande 100 p ersätts med ännu en ”basdjurkurs”,
Sällskapsdjur 1, vilken dessutom är förkunskapskrav till Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1.
DYN ser behov av att djurvårds-eleverna kan kommunicera, möta kunder och i många fall guida eller
leda andra människor, och/eller djur. Emellertid beror behovet av kursinnehåll av vald yrkesutgång. Vi
önskar fyra alternativa kurser i programfördjupningen, nämligen den av Skolverket föreslagna, för NB
nya kursen Service och bemötande 100 p (ämne Service och bemötande), samt nuvarande kurser
Servicekunskap 100 p (ämne Försäljning och kundservice), Aktivitetsledarskap 100 p (ämne Pedagogik,
för arbete med hund), samt Guidning i naturbruksmiljöer 100 p (ämne Naturguidning, för yrkesutgång
arbete med djurparksdjur).
I programfördjupningen ser vi även behov av de kurser i samhällskunskap och historia som krävs för
behörighet till t.ex. polis (för att sedan arbeta som hundförare inom polis etc.).
Övriga kommentarer
För att skapa en rättvisande bild över de faktiska kostnaderna för NB:s olika inriktningar bör alla
utbildningsanordnare, oberoende av huvudman, uppmanas att skicka in uppgifter som underlag för
beräkning av den så kallade riksprislistans inriktningspris, vilket tyvärr saknas idag.
Formulering angående som krävs för godkänt gymnasiearbete bör utformas så att det inte upplevs
som diskriminerande för elever med särskilda behov, t.ex. de som erbjuds assistans i gymnasieskolan
och även sedan på arbetsmarknaden. Även dessa ungdomar bör ha möjlighet att nå godkänt
gymnasie-arbete, och därmed yrkesexamen.
Förändringstakten på dagens arbetsmarknad är mycket hög. Det är därför glädjande att individens
möjligheter att sadla om under yrkeslivet stärks genom den förändring som Skolverket nu föreslår
avseende högskolebehörighet, samtidigt som elever, som av olika skäl i nuläget önskar fokusera på att
enbart skaffa sig ett yrke, får möjlighet att göra det.
Flera av DYN:s medlemsorganisationer samverkar med den växande naturturismbranschen. Vi har tagit
del av yttrandet från Naturturismens yrkesnämnd avseende förslaget till inriktning Naturturism, och
stödjer detta yttrande helt. DYN:s analys av inriktningspakets storlek för att inom NB nå effektiva
yrkesutgångar vid starkt skiftande betingelser i branschen, stödjer NTYN:s förslag om max 500 poäng i
inriktningspaket Naturturism, vilket är omfattningen av gemensamma poäng inom inriktning Djurvård.
För Djurbranschens Yrkesnämnd

Ulf Uddman, ordförande
VD Svenska Kennelklubben
tel. 08 795 3010, ulf.uddman@skk.se

2 (2)

