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Yttrande från Djurbranschens Yrkesnämnd över betänkandet

Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)
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 företräder medlemsorganisationer
inom djurhälsovård, försäkringsbolag, fackliga organisationer, zoofackhandel,
djurparker, 4H, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd och djurhem
samt forskningsdjur, se www.djuryn.se. DYN:s verksamhetsområden sysselsätter cirka
20.000 yrkesverksamma i Sverige, inom 7.000 företag. Branschens starka tillväxt
fortsätter och har sedan 2011 ökat med cirka 30 procent.
Djurbranschen har stort behov av yrkesverksamma med utbildning från såväl
gymnasial, eftergymnasial som högskolenivå, vilka alla besitter praktisk/ reell
kompetens. DYN har tagit del av departementets betänkande SOU 2017:20 och har
valt att kommentera utredningen med utgångspunkt från ungdomar som väljer
naturbruksprogrammet, NB, på gymnasienivå och som önskar studera vidare vid
högskolan, t.ex. längre yrkesutbildningar vid SLU, för att nå veterinär-, agronom eller
jägmästarexamen. Dessa utbildningar innebär naturliga ”förlängningar” av teori och
praktik från NB, och innefattar kompetens som starkt efterfrågas av branschen.
Idag finns en stor osäkerhet hos blivande gymnasieelever och deras föräldrar
rörande yrkesprogrammens status vad gäller vidare studier på högskolenivå. NB har
tappat i popularitet, inte minst bland högskoleintresserade ungdomar, efter
införandet av Gy2011. DYN vill poängtera att vi ser som mycket viktigt att
tillträdesutredningen samordnas med den pågående gymnasieutredningen, så
att det utformas ett enhetligt system med en typ av gymnasieexamen, det vill säga att
begreppet yrkesexamen tas bort från gymnasienivån. Detta bör öka yrkesprogrammens attraktivitet och inte stämpla dem som mindre värda. NB är ett
yrkesprogram som är ”både-och”, som sedan lång tid tillbaka förbereder för såväl
angelägna bristyrken efter gymnasiet, som för fortsatta studier vid yrkeshögskola
och högskola. Denna dubbla funktion är av fundamental betydelse för
naturbruksbranschernas, och det svenska samhällets, fortsatta hållbara utveckling sett ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
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DYN saknar i utredningen arbetslivets perspektiv avseende bedömning kring
sökandes lämplighet för många av de yrken som utbildningarna leder till. Vi vill
poängtera samverkan mellan lärosätena och arbetslivet som mycket viktig. DYN
efterlyser t.ex. en dialog med SLU kring behörighet och tillträde till utbildningar som
rör djurbranschen, som sport- och sällskapsdjur.
DYN ser som mycket positivt att Tillträdesutredningen föreslår att meritpoängen
avskaffas. Meritpoängen har skapat märkliga följdeffekter samt diskriminerar elever
som valt yrkesutbildningar på gymnasiet istället för högskoleförberedande program.
Detta gäller t.ex. elever från NB till veterinärutbildningen, där betyg i Spanska kan ge
förtur före 300 gymnasiepoäng i Djurvård.
DYN har tagit del av SLU:s remissyttrande rörande SOU 2017:20, och stöder detta
yttrande i sin helhet.

För Djurbranschens Yrkesnämnd
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