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VÄLKOMMEN TILL RådNu
VICTORIA TÖNNBERG!

NU ÄR KUNSKAPSPODDEN
HÄR!

- Det är spännande med kontaktytan mellan forskning
och rådgivning tycker jag, så därför ville jag gärna jobba
med RådNu. Det säger Victoria Tönnberg, som sedan
september på halvtid förstärker vårt nationella
kompetenscentum för rådgivning i de gröna näringarna.

Entreprenörskap, företagande och innovationer
är tre viktiga områden att hålla sig uppdaterad kring som
rådgivare.

Victoria Tönnberg finns övrig tid på HIR Skåne som
rådgivare inom bärodling. På RådNu är
arbetsuppgifterna att knyta rådgivningen närmare
forskningen och lyfta in aktuella frågeställningar. Det
kan handla om att bidra med perspektiv från den
enskilde rådgivarens situation, lyfta best practise och
brygga över och korta ner avstånden mellan aktuell
forskning och praktik.
- Mitt bästa bidrag blir nog mitt rådgivarperspektiv på
Råd Nu:s frågeställningar, i kombination med stor
nyfikenhet och stort intresse för kunskapsutveckling.
Just nu ser jag det som viktigt att nå ut med Råd Nu:s
verksamhet och resultat i samband med det pågående
regeringsuppdraget om samverkan mellan forskning och
näringsliv, säger Victoria.

RådNu och Hushållningssällskapens Förbund har inlett
ett samarbete kring Kunskapspodden som vill bjuda
på inspirerande möten och spännande diskussioner
med forskare, entreprenörer och politiker kring
utveckling, hinder och möjligheter inom de gröna
näringarna.
Hittills finns två avsnitt publicerade. Det första fokuserar
på Livsmedelsstrategin och intervjuar
landsbygdsmininster Sven-Erik Bucht,
innovationsforskaren Per Frankelius och SLU
Holdings Turid Sundin Carlsson. Avsnitt två handlar
om Green Care och utvecklingspotentialen när
landsbygdens näringar möter vård och omsorg.
Poddarna produceras av Ylva Carlqvist Warnborg.
Du kan prenumerera på Kunskapspodden som finns
tillgänglig via iTunes eller via Kunskapspodden.se.

VIDAREUTVECKLA DIG SOM RÅDGIVARE!

COACHING? KOMMUNIKATIONENS GRUNDER? LEAN?
En del av RådNu:s verksamhet är vår uppdragsutbildning med olika kurser som fortbildar dig som rådgivare.
Kurserna är till stor del webb-baserade, och upplagda så att du smidigt kan kombinera studierna med fortsatt
rådgivningsarbete. Du studerar både självständigt där du finns till vardags och träffar dina kurskamrater vid
något eller några tillfällen under kursen.
Vi startar kurserna när vi har tillräckligt många anmälda deltagare, så gå in på vår hemsida och läs mer!
Information och anmälan hittar du här!

HÖSTHÄLSNING FRÅN
CHRISTINA LUNDSTRÖM:
ETT INSPEL FRÅN ÅRETS
ESEE-KONFERENS
I början av juli hölls den 23 ESEE (EUROPEAN SEMINAR
ON EXTENSION
(AND) EDUCATION) på Kreta. Årets tema var
“Transformative learning: new directions in agriculture
and education”. Denna årligt återkommande konferens
vänder sig så väl till forskare som rådgivare och
personer knutna till utbildning.
I år deltog knappt 140 deltagare från hela världen, men
huvudsakligen från Europa. Jag vill varmt rekommendera denna konferens för rådgivare och andra som vill
dela erfarenheter och tankar om rådgivning med
personer från andra delar av världen.
Samhället och lantbruket står ju inför stora utmaningar
där nya strategier och kunskaper behövs. Innovation är
ofta det begrepp som används och ofta tänker man då
på ny teknik. Men innovation kan vara social såväl som
teknisk och beskrivs ofta som processer där människor
lär av varandra. Nätverkande, förhandlingar, nya sam-

arbetsformer och sätt att utbyta erfarenheter och kunskap mellan olika aktörer är centrala för en god
samhällsutveckling. Därför kan inte framtidens problem lösas enbart med forskning. Istället behövs mer och
förbättrad samverkan mellan olika aktörer i hela kunskapskedjan där olika erfarenheter och kunskap integreras.
Rådgivarna är då nyckelpersoner i detta arbete.
Jag var på konferensen och presenterade en undersökning om svenska växtodlingsrådgivares syn på
precisionsodlingsteknik (N-sensor och CropSAT) och hur de jobbar med och förhåller sig till detta. Vill du
läsa artikeln så klicka här!
Christina Lundström
Forskare och projektkoordinator RådNu
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