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på företaget Profox
som har en gedigen
erfarenhet av regelverk med småskalig
livsmedelshantering
och direktförsäljning,

Tusentals skolbarn i årskurs 4-6 har gjort gårdsbesök via Bonden i skolan. Nu får de sällskap av eleverna i årskurs 8.

Årskurs åtta ny målgrupp för
Bonden i skolans gårdsbesök

Varje år bjuder LRF Mälardalen in tusentals skolbarn
i årskurs 4–6 till gårdsbesök.
Från i höst kommer även
elever i årskurs åtta att erbjudas ett gårdsbesök med
Bonden i skolan.
Årets aktivitet äger rum på Berga
Naturbruksgymnasium i Västerhaninge den 6–7 oktober och åttondeklassarna i Stockholms län får då
ett eget anpassat program.
De är en viktig målgrupp, inte
minst eftersom de står inför ett
kommande gymnasieval och ska

Webbutbildning
i fyra delar
❖ Är du förtroendevald? Gå en
webbutbildning om att vara förtroendevald i LRF i lokalavdelning, kommungrupper eller LRF Ungdomen.
Gå utbildningen när det passar dig,
den består av fyra delar:
l Lär känna LRF.
l Uppdraget som förtroendevald.
l Rollen som förtroendevald.
l Om arbetet, verktyg stöd och aktiviteter.
Utbildningen finns på www.lrf.se
under ”Mitt LRF” och ”Förtroendevald i LRF”. Hör gärna av dig till Åsa
Wärlinder, asa.warlinder@lrf.se, 010184 45 45, om du har några frågor.

välja inriktning på sina studier.
Under dagen kommer eleverna att få veta mer om var maten
kommer ifrån och varför de ska
välja svenskt, hur det är att jobba
inom jord- och skogsbruk och de
kommer få inspiration till jobb
och utbildningar inom det gröna
näringslivet.
För att stärka budskapet kommer

bland annat ambassadörer från
Jobba grönt (www.jobbagront.se)
och Skogen i skolan (www.skogeniskolan.se) att finnas på plats.
Rekryteringen av nya medarbetare inom det gröna näringslivet

är en förutsättning för branschens
överlevnad och därför gör LRF
Mälardalen nu också en ännu större satsning på regionens studieoch yrkesvägledare.
De bjuds in till alla Bonden i skolan-aktiviteter och får information
och inspiration så att de kan ge en
verklig och levande bild till sina
elever, som kan generera fler elever
till gröna utbildningar och gröna
jobb.
Bonden i skolan-aktiviteterna
finansieras av landsbygdsprogrammet som ett led i genomförandet av
våra läns livsmedelsstrategier.

Helena Isakson

Du är en uppskattad föreläsare
på LRF Mälardalens affärsutbildningar, vad tar du upp i ditt utbildningspass?
– Lagar och regler i praktiken gällande lokaler och märkning, egenkontroll, hälsofaror och vad som
behöver tillstånd och inte.
Vilket är ditt viktigaste budskap?
– Att det är enklare att starta och
utveckla sitt företag än vad de
flesta livsmedelsproducenter tror.
Möjligheterna är stora.
Vilken är den största aha-upplevelsen hos deltagarna?
– Det är ofta att kraven på lokaler
är väldigt enkla, undantag för kyltemperaturer och att hälsofarorna
ofta är mindre än vad man tror.
Vilket råd skulle du ge till våra
livsmedelsproducenter?
– Har du en idé, tveka inte, utan
kör i gång. Eventuella frågetecken
kommer att rätas ut och besvaras
under resans gång.
Råd till myndigheterna?
– Att de ska göra riskanalyser och
titta på de kritiska punkterna och
fokusera på det som innebär de
största hälsofarorna. De ska be
företagarna berätta ingående om
sina verksamheter och inte fokusera på småsaker. Det ska bygga
på fakta och det ska vara enkelt.
Vad skulle nästa steg kunna vara
för att sprida kunskapen till fler?
– Att arrangera möten där företagare i grupper tillsammans
utvecklar sina företag och idéer
med coachning utifrån. Vid varje
möte sätts nya mål upp. Allt i syfte
att praktiskt utveckla sina iföretag
och déer.
Anna Lindgren

Kurs ska ge ökad kompetens som ledare
Under hösten och vintern
har Vilja Lysa genomfört
utbildningar för företagare
i den gröna näringen och 135
deltagare har ökat sin kompetens inom ledarskap och
styrelsearbete.
Båda utbildningarna har varit
mycket uppskattade och fått höga
poäng på utvärderingen.
Nya omgångar av utbildningarna
genomförs nu under 2020–2021
med stöd från Landsbygdsprogrammet via Jordbruksverket.
Ledarskapsutbildningen Vilja

leda finns som en-, tre- och sjudagarskurs.
Syftet är att bidra till ett framgångsrikt företagande genom att
ägare eller anställda arbetsledare
blir bättre på att leda sig själva, sina medarbetare och företaget.

ledningsråd i bolaget för att skapa
drivkraft och strategisk utvecklingskraft med externa personer.
Även du som vill arbeta som ledamot i en bolagsstyrelse är välkommen att delta.
Kursen startar i december.

Under vintern genomfördes ett 30-

Utbildningarna är delfinansierade

tal utbildningsdagar och de nöjda
deltagarna skattar meningsfullheten till i snitt 9,3 av 10. 100 procent
av deltagarna kan rekommendera
kurserna till andra.
Styrelseutbildningen Vilja styra
är på 4,5 dagar och är till för dig
som vill ha en styrelse eller ett

av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet och Vilja Lysa
samverkar med LRF och Fyrklövern Ekonomi och Juridik.
Båda utbildningarna genomförs
på flera orter i Mellansverige.
Läs mer på www.lrf.se/malardalen

Medlemsinformation från LRF. Här berättar vi om vad LRF tycker och gör, centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!
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Hallå där …

