Verksamhetsberättelse 2008 för interimistisk Djurbranschens Yrkesnämnd.

Verksamhetsberättelse 2008 för
interimistisk Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN
I början av 1990-talet formerades Djurvårdens Yrkesnämnd DYN som en yrkesnämnd som
medverkade i utformningen av djurkurserna i det nyskapade naturbruksprogrammet på
gymnasienivå. Motsvarande samverkan mellan branschorganisationer och arbetsmarknadens
parter i utbildnings- och kompetensfrågor fanns sedan tidigare i Naturbrukets Yrkesnämnd
NYN (lantbruk, trädgård) och Skogsbrukets Yrkesnämnd SYN, samt etablerades i början av
1990-talet även i Hästnäringens Yrkesnämnd HYN. Djurbranschens samverkan var emellertid
svag under 1990-talet och endast delar av branschen var organiserade genom DYN. Runt år
2000 förordade arbetsmarknadens parter, Lantarbetareförbundet och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA, att DYN:s frågor skulle lyftas över till NYN, eftersom djurbranschens
engagemang var så svagt och Lantarbetareförbundet och SLA upplevde att man diskuterade
samma frågor i flera yrkesnämnder. Dessvärre försvann då djurbranschens frågor från NYN:s
agenda, eftersom NYN saknade representanter från djurbranschen (djurparks-, försöks-,
hobby-, sällskapsdjur m.fl.) som påtalade behovet.

Behovet av samverkan har emellertid under senare år ökat kraftigt inom den expanderande
djurbranschen. Diskussioner har förts i olika konstellationer om behov av att stärka
”djurbranschens samlade talan” i utbildnings- och kompetensfrågor, t.ex. inför förändringar av
yrkesutbildningar på gymnasie-, eftergymnasial och högskolenivå.
Verksamhet under år 2008: från idéseminarium till interimistisk yrkesnämnd

En arbetsgrupp, med bas i Regionalt Yrkesråd Djurvård i Mälardalen, samarbetade under
hösten 2007 med Naturbruksskolornas Förening, Svenska Djurparksföreningen och Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien kring möjligheten att inbjuda branschorganisationer,
universitet och myndigheter till ett gemensamt möte.

Den 26 februari 2008 stod Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm värd för ett
idéseminarium kring utvecklingsmöjligheter: Utbildning och yrkesverksamhet djurvård
(djurparks-, försöks-, hobby-, sällskapsdjur m.fl.). Ett 30-tal representanter deltog från ett 20tal branschorganisationer, arbetsmarknadens parter, universitet samt myndigheter, se
program och minnesanteckningar www.naturbruk.se/redirect.asp?p=1641. Vid mötet
beslutade ett antal branschorganisationer att gå vidare med frågan och sträva efter att bilda en
yrkesnämnd, där branschen samverkar för att främja yrkesutbildning, fortbildning och
rekrytering inom medlemsorganisationernas verksamhetsområden. Signalerna från
representanter från arbetsmarknadens parter (SLA och Kommunal) vid mötet 26 februari var
att branschen måste först visa att ni menar allvar, därefter kommer vi med.
Den interimistiska DYNs styrelse har under 2008 bestått av
•
•
•
•
•
•

Göran Ask, Svenska Djursjukhusföreningen (ordf.)
Ib Ahlén, Agria Djurförsäkring

Kristin Bladh Ström / Therese Edström, AstraZeneca
Lena Engen, Kattfonden

Mats Höglund / Linda Askelund, Svenska Djurparksföreningen
Ulf Uddman, Svenska Kennelklubben samt
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•

Carina Littrén / Mats Danielsson, Zoobranschens Riksförbund.

Som sekreterare i den interimistiska styrelsen engagerades agronom Maria Elinder, med
erfarenhet från Naturbrukets Yrkesnämnd och Naturbruksskolornas Förening.
Styrelsen har haft fyra sammanträden under året:
•
•
•
•

14 april vid Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby, inklusive dialog med ett stort antal
skolledare med djurvårdsutbildning under den pågående Naturbrukskonferensen,

23 maj på Svenska Kennelklubben i Stockholm, inklusive dialog med NYN:s sekreterare
angående arbetet i en yrkesnämnd,

12 juni på Lantbrukarnas Riksförbund i Stockholm, inklusive dialog med NYN:s
sekreterare,

10 oktober, telefonmöte, inklusive dialog med SLA samt förberedelse av handlingar inför
konstituerande årsmöte.

Efter dialog med yrkesnämnderna NYN, HYN och SYN samt SLU och Naturbruksskolornas
Förening avlämnade den interimistiska Djurbranschens Yrkesnämnd i augusti 2008 ett
remissyttrande på Gymnasieutredningen ”Framtidsvägen” inför Gy-2011, se
http://www.naturbruk.se/redirect.asp?p=1641 .

DYN medverkade den 28 oktober i ett seminarium ”Samverkan skola – arbetsliv Djurvård”
under Rikskonferens Naturbruk, som genomfördes parallellt under tre dagar för naturbrukspedagoger från 45 naturbruksgymnasier på tre platser i landet. Ulf Uddman hade för DYN:s
räkning färdigställt en ppt-presentation inför seminariet. Göran Ask medverkade i Alnarp, Ulf
Uddman i Ultuna samt Kurt Nilsson (Svenska Kennelklubbens Utbildningssektion) i Umeå.
Styrelsen har under hösten arbetat med att kontakta fler potentiella medlemsorganisationer
samt parter från arbetsmarknaden, utarbetat förslag till stadgar, avtal och verksamhetsplan,
samt säkrat ekonomisk medverkan (minst 280.000 kr för år 2008-2009) från ett antal
branschorganisationer.

Djurbranschens företrädare i DYN känner stort behov av att tillsammans utveckla sina frågor,
samtidigt som man eftersträvar samverkan med övriga yrkesnämnder samt dialog med
utbildningsanordnarna, t.ex. Naturbruksskolornas Förening och SLU.
Djurbranschens Yrkesnämnd formerades officiellt vid sitt första årsmöte 2009-01-13 av
medlemsorganisationerna Agria Djurförsäkring, AstraZeneca, Sveland Försäkringar, Svenska
Djurparksföreningen, Svenska Djursjukhusföreningen, Svenska Kennelklubben och
Zoobranschens Riksförbund.
Stockholm 2009-01-14
…………………………………………………..

Maria Elinder

Sekreterare i interimistiskt DYN

…………………………………………………..

Göran Ask

Ordförande i interimistiskt DYN
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