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Yttrande över Skolverkets förslag till ändrad programstruktur inom naturbruksprogrammet, inriktning Djurvård, samt ändrad ämnesplan för ämnet Naturbruk
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 femårsperioden ökat med 15 - 20 procent. Branschen har
behov av yrkesverksamma med utbildning från såväl gymnasial, eftergymnasial som
högskolenivå, vilka även besitter praktisk/ reell kompetens vad gäller handhavande av
djur.
1. Synpunkter på programstrukturen – Naturbruksprogrammet inriktning
Djurvård
DYN välkomnar att Djurvård blir en egen inriktning inom Naturbruksprogrammet.
Inriktningspoängen höjs från 300 poäng till 500, där omfattning och val av kurser
överensstämmer med DYN:s förslag till Skolverket i remissomgången våren 2018 (ert
D.nr. 6.1.1-2018:570). Vi ser att dessa 500 ”låsta inriktningspoäng” är en lämplig bas
och minsta gemensamma nämnare för att sedan, via olika kurspaket, nå
anställningsbarhet i de skilda yrkesutgångarna djurvårdare med inriktning mot Hund,
Forskningsdjur, Djursjukvård, Zoofackhandel respektive Djurpark.
Vi stöder Skolverkets förslag om att kurserna Matematik 2 och 3, Fysik 1, Kemi 1 och
Svenska 2 ligger kvar inom programfördjupningen.
Vi uppskattar även den för NB nya kursen Service och bemötande 100 p (ämne
Service och bemötande), som komplement till 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), vilka är lämpliga för respektive yrkesutgång.
I programfördjupningen ser vi gärna att ytterligare två kurser erbjuds, vilket även
framfördes 2018, nämligen de kompletterande kurser i samhällskunskap och historia á
50 poäng som krävs för behörighet till t.ex. polis (för att sedan arbeta som hundförare
inom polis etc.).
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2. Synpunkter på förslaget till innehåll i ämnet naturbruk på
naturbruksprogrammet
Ämnet Naturbruk syftar till att ge en introduktion till naturbrukets arbetsmiljöer. Den
programgemensamma kursen Naturbruk omfattar idag 200 poäng. DYN önskar på sikt
att omfattningen minskas, gärna till förmån för att ytterligare en kurs som krävs för
grundläggande behörighet kan erbjudas inom 2500 poäng.
3. Övergripande synpunkter
Branschen har behov av att Naturbruksprogrammet är ett ”både och”-program, såväl
ett yrkesprogram som högskoleförberedande. Detta gäller såväl före som efter
Gy2011. Vi har stort behov av att studiemotiverade NB-elever fortsätter till
högskoleutbildningar inom området, inte minst till yrkesutbildningar inom SLU, t.ex.
veterinär, djursjukskötare, husdjursagronom. Dessa särskilda behörigheter måste ges
fortsatt möjlighet till inom NB.
Vi har tagit del av yttranden från SLU samt Hushållningssällskapens Förbund och
stöder dessa tillfullo.
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