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Anmäl dig till kurs i Strategisk rådgivning!
Vill du bli bättre på att utveckla och stödja kunder på vägen till lönsamma och hållbara
lantbruksföretag? Drivs du av att arbeta med frågor som rör lantbruksföretagens helhet och
företagsledningens utmaningar? Då tycker vi att du ska anmäla dig till vår kurs i strategisk
rådgivning!
Under 2020 kommer SLU Kompetenscentrum företagsledning (KCF) och SLU RådNu – kompetenscentrum för
rådgivning – att erbjuda en fortbildningskurs riktad till rådgivare som är intresserade av att lära mer om hur man
kan stödja lantbruksföretagare i företagsledning och på resan mot ökad hållbarhet.
Kursen vänder sig till dig som arbetat som rådgivare i några år, men det viktigaste är att det finns intresse för att
arbeta med lantbruksföretag ur ett helhetsperspektiv.
Läs mer och anmäl dig här!

KliMatspelet på IVA:s 100-lista
för år 2020
KliMatspelet, med SLU RådNu som en av skaparna,
finns utvalt bland de 100 vetenskapliga projekt som
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien lyfter
på sin lista år 2020.
Listan samlar projekt med potential att bygga broar
mellan forskningsvärlden och näringslivet och förändra
världen genom att omsättas till faktisk nytta. När det
handlar om att gå "från kunskap till hållbar
konkurrenskraft" konstaterar IVA att vår tids största
hållbarhetsutmaning är att minska klimatpåverkan
samtidigt som livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald
och växtnäringshushållning upprätthålls.
KliMatspelet är ett digitalt spel som på vetenskaplig
grund förenar underhållning med utbildning. Skolelever
lär om samhällets utmaningar och får strategier för att
möta dem, vilket förhoppningsvis ger motivation och lust
till engagemang.
-Jätteroligt att ha hamnat på listan! säger Christina
Lundström från RådNu. KliMatspelet finns nu som
färdig prototyp och fortsatt finansiering sökes för att
vidareutveckla spelet.

SLU RådNu - numera en del
av SLU AEM
Sedan årsskiftet tillhör SLU RådNu organisatoriskt AEM,
SLU:s institution för arbetsvetenskap, ekonomi och
miljöpsykologi som ligger i Alnarp i Skåne.
RådNu:s personal och verksamhet finns kvar precis
som tidigare på SLU Campus i Skara, men
omorganisationen ska skapa bättre förutsättningar för
forskning och vidare utveckling av RådNu som tidigare
tillhört SLU:s universitetsadministration.

Dags för SM i nedbrytning!
SM i plöjning har funnits länge. Men med nya tankesätt
och prioriteringar kring jordhälsa, sätter LRF och SLU

RådNu tillsammans fokus på det livsviktiga mikrolivet
genom att inbjuda till SM i nedbrytning! Gräv ner en
tvättlapp som får ligga i jorden en tid, och se vad som
finns kvar några månader senare!
Tävlingen vill främst öka medvetenheten kring vikten av
ett myllrande och välmående mikroliv under ytan, men
en vinnare kommer också att utses och ett pris att
utdelas. Läs mer och anmäl dig här!

Kunskapstörst inom svensk biodling
Betydelsen av kunskap och kompetens är stor inom svensk biodling. Men arbetar vi optimalt
idag? Kring bland annat den frågan samlades i slutet av februari deltagarna på Biodlarkonferensen i Sunne bland dem Lotta Fabricius Kristiansen och Magnus Ljung från RådNu.
Framtidens krav på rådgivning inom biodling och idéer till hur denna kan organiseras diskuterades, och i en
online-undersökning med frågan "Vad behövs för att få friska bin?" svarade flest KUNSKAP.

Magnus Ljung: Rådgivning för
lokal och global hållbarhet –
om vikten av att ligga steget
före
Vilken framtid vill du att din rådgivning ska bidra
till?
I dag talar vi allt oftare om en biobaserad
samhällsekonomi och cirkulära affärsmodeller, där den
gröna cellen hamnar i fokus när fossila råvaror ska
fasas ut. Men vilken roll har rådgivningen att stödja en
sådan transformation?
Vi på RådNu vet att det finns många kunskapsgap –
men också en oerhörd kompetens inom svensk
rådgivning, som vi vill att hela samhället ska få nytta av.
Tidsfönstret är öppet nu. Det är nu vi börjar resan mot
en biobaserad samhällsekonomi, klimatomställning och
globala hållbarhetsmål. Är du en rådgivare som svarar
”Ja!” på frågan ”Vill du bidra till en hållbar
samhällsutveckling?”
Magnus Ljungs krönika hittar du här!

RådNu på Facebook
Följ våra forskares vardag! Dela med dig av ditt eget
rådgivarliv! Vår Facebook-sida heter Rådnu för gröna
näringar!
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