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Ungdomskommunikation och naturbruk.se 

 

 
Verksamhetsidé: Att NB-skolorna tillsammans med branscherna via 
olika kanaler synliggör utbildningar, arbeten och karriärmöjligheter för 
årskurs 8-9-elever, föräldrar och SYV. 
 

Extern marknadsföring     
 

1. Fortsatt Stick ut! välj naturbruk: knappar, i annonser, på sajter. 
Tips: Stick ut-knapp med i skolornas annonser! Roll-ups. 
 
 

2. Nya förstasidor naturbruk.se, målgrupp åk 8-9, SYV, föräldrar.  
nivå 1: Djur, Lantbruk, Skog, Trädgård + möjlighet NV.   Sär, Vux 
nivå 2: utgångar inom inriktning 
nivå 3: Gymnasiet/Utbildning, Skolor, Jobb, Vidare studier 
+ ev. nytt admin-gränssnitt, databaser + personalsidor 
 
 

3. Fortsatt sökmotor-optimering naturbruk.se 
 
 

4. Facebook-sida Naturbruk.se : att gilla för alla skolor! 
 
 

5. Pressmeddelanden   
Lokalt exempel + siffror + gärna kändis. Tips från skolor o bransch! 
 
 

6. Mjölkpaneler med info om NB  
     Förnyad kontakt med Arla. Fler mejeriföretag? 
 
 

7. Samverkan med branschen för ekonomisk möjlighet att delta i 
- GymnasieGuiden: annonssida +  GymnasieGuiden.se 
- tidning+web Framtidsvalet.se: Gröna näringar & utbildningar 
naturbruk: Vill du jobba med djur, natur och teknik? (högstadiet, 
gymnasiet via SYV). 

- tidning + web Framtid.se: presentation ett yrke/person + bransch 
  (gratis uppslag vt 2014).  

mailto:maria.elinder@naturbruk.se
http://www.naturbruk.se/
http://www.naturbruk.se/
http://gymnasieguiden.se/
http://www.framtidsvalet.se/
http://www.framtid.se/


 

 
Internt arbete 
Fortsatt samverkan NB-skolor, branscher, SLU: Marknadsför 
yrkesutgångar NB + möjlighet till yrkes- och högskoleutbildning 
 
1. Mf-gruppen riks inkl. branscher, SLU. 

NF har telefonkonferens 17 linjer. 
 
 

2. Nya naturbruk.se foton, innehåll, länkningar.  
 
 

3. Facebook  Naturbruk.se : alla skolor Gilla!! 
 
 

4. Mf-dag tors. 25/9 2014 : Ungdomskommunikation via sociala 
medier. Föreläsare: Ola Mattisson, 7billion.se 
Samverkan med LRF: tillgång till lokaler vid möten i Sthlm 
 
(Ev. möjlighet för skolor/ huvudmän att själva boka Ola Mattisson 
för egna träffar via avropsavtal – förhandling pågår via NF) 
 
 

5. Tips: mejllistor på naturbruk.se - Personal  - Personalkontakt. 
 
 

6. Att nå ut i media, pressmeddelanden: vad skrivs på skolorna, vad 
kan vi lyfta nationellt?  
ex: Lokalt exempel + trend/statistik + känd person + timing. 
 
 

7. Idé: skolsamverkan på mässor i gemensam Naturbruk-monter 
Syfte: Öka andelen elever som väljer NB i gymnasiet.  
Bemanning från NB-skolor: SYV, elever.  
Synliggör 1: Naturbruksprogrammet och framtidsmöjligheter.  
                    2: Skolor som erbjuder detta (tala väl om alla) 
Gemensam mässutbildning. Gemensamt material. 
Mf-gruppen + Simon Wancke, lantmästarstud. exjobb 2015 (fd Ökna) 
 
 

8. Kvalitetsgranskning information naturbruk.se + andra sajter t.ex. 
GymnasieGuiden.se, Gymnasium.se + tips till medlemsskolor. 
 
 

9. Sammanställa Elevstatistik, enkäter etc. 

 
 

NF personella resurser: Maria Elinder, Ralph Engstrand 

http://www.naturbruk.se/
http://www.naturbruk.se/
http://gymnasieguiden.se/
http://www.gymnasium.se/

