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Välkommen till RådNu, Lisa
Germundsson!
Sedan den 1 juni finns Lisa Germundsson som
forskarstuderande hos RådNu. Fem år som
verksamhetsledare för Partnerskap Alnarp och tidigare
arbeten vid LRF Skåne och Skånemejerier har stärkt
intresset för utveckling av kunskap och företag.
-Jag vill bidra till mer kunskapsdriven utveckling som ger
tillväxt, jobb och konkurrenskraft för de gröna
näringarna. Att utveckla detta som ett forskningsprojekt
är en spännande utmaning, säger Lisa Germundsson.
Projektet stöds av RådNu, Sparbanksstiftelsen Färs &
Frosta, Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och
Miljöpsykologi via NEXTFOOD samt Partnerskap Alnarp.

Kunskapspodden avsnitt 9:
Hur får vi fler unga att välja
gröna utbildningsvägar?
Branschen skriker efter folk - men söktrycket till gröna
yrkesutbildningar är inte imponerande. Även SLU vill ha
fler studenter som satsar på en grön karriär.
Hur ökar vi bäst de gröna utbildningarnas attraktivitet?
Kunskapspoddens senaste avsnitt frågar ungdomar
och forskare.
Lyssna här!

Kommunikationens grunder kursstart i november!
Livslångt lärande - javisst! En väg att
kompetensutveckla sig vidare mitt i jobbvardagen är att
gå en distansutbildning hos RådNu! Gå in och se hela
vårt kursutbud på vår hemsida.
Den 1 november startar kursen Kommunikationens
grunder som handlar om bland annat
beteendeförändringar, gruppdynamik och
processledning. Vi varvar webbföreläsningar med
fysiska träffar på kursen som ger dig tre
högskolepoäng. Sista dag för intresseanmälan är den 1
augusti. Frågor? Kontakta jane.geismar@slu.se
Läs mer och anmäl dig här!

Sommarhälsning från
Margareta Stigson: Nutid och
framtid lovar gott
Det går inte att nog understryka hur viktigt det är
med ”timing” i det man gör! Redan i slutet av 1990talet gjorde Magnus Ljung och jag ett tappert försök att
starta en föregångare till RådNu, i en tid då vare sig
sociala medier eller begreppet ”fake news” var särskilt
vanligt.
Då var tiden ännu inte riktigt mogen, men nu går vi mot
bättre tider i Skara! Efter några år av omställning går
trenden åter mot fler anställda på SLU i Skara. De
gemensamma satsningarna mellan SLU och Västra

Götalandsregionen har gett resultat och RådNu, vårt
viktiga nationella forsknings- och utvecklingsprogram
för svensk rådgivning stärks.
Vi är lyckligt lottade i Skara som lyckats bevara en nära
kontakt mellan lantbruk och forskning, något som har
kännetecknat verksamheten i Skara ända sedan Peter
Hernquists tid, den man som startade Sveriges första
veterinärskola år 1775. Ja, det är faktiskt därför SLU
finns i Skara, på mark som donerats av Gustav III.

Kanske är det inte slumpen som gör att vi har ett så nära samarbete med lantbruksnäringen. Vi har en grundsyn
där båda parter är lika viktiga och där kunskapspilen går åt båda hållen.
Vår nya digitala tid är både skrämmande och intressant med mängder av möjligheter. I sociala medier sprids ny
kunskap och vi matas med nyheter beroende på vad vi ”gillat” eller valt att läsa/öppna. Helt plötsligt inser vi alla
att vi måste vara mer noggranna med våra källor och vi inser också att det som verkat trovärdigt kan vara en
bluff. Det är då vi kan vara stolta över vårt universitet och det är då vi inser hur viktigt det är att
värna om forskningens betydelse. För i vår tid finns ju på något sätt all kunskap tillgänglig för alla, men det
är inte samma sak som att svensk konkurrenskraft ökar. Men med modern samproduktion mellan olika aktörer
inom forskning och rådgivning är jag övertygad om att vi kan göra skillnad.
Ett av mina första arbeten på 1970-talet var som rådgivare på dåvarande lantbruksnämnden, ett drömjobb som
nyutexaminerad agronom. Men nog fanns det utmaningar att som både ung och som kvinna försöka få duktiga
och etablerade lantbrukare att lyssna på nya råd från forskningen. Mycket har blivit bättre sedan dess, men
vissa utmaningar kvarstår. Genom RådNu och med gemensamma krafter tror jag att vi kommer bidra till den
ljusnande framtiden för det svenska lantbruket.
Njut av denna ljuvliga sommartid!
Margareta Stigson
Projektägare RådNu

RådNu och GDPR
Sedan den 25 maj gäller den nya
dataskyddsförordningen, GDPR, som ersätter den
svenska personuppgiftslagen (PuL).
Som tidigare informerat använder vi din e-postadress
endast för att via vårt nyhetsbrev sprida information om
RådNu:s verksamhet, och inga utomstående har tillgång
till e-postlistan.
Vi hoppas förstås att du vill fortsätta att få våra
nyhetsbrev, och då behöver du inte göra något alls.
Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka på
länken "Sluta prenumerera" längst ner till höger i
nyhetsbrevet.

RådNu önskar alla nyhetsbrevsläsare en riktigt härlig sommar!

RådNu på facebook
Välkommen till facebookgruppen RådNu för gröna
näringar! Dela med dig av stort och smått kring
rådgivarlivet och följ våra forskares vardag.
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