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Extern marknadsföring, se 
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/  
1. Ny hemsida www.naturbruk.se (se höger) släppt v. 43. Responsibel = 

anpassad för smartphones. Länk till NB-skolor via google-karta, sök 
NB-utbildning, personalkontakt.  

2. Fortsatt rikskampanj Stick ut! välj naturbruk. Profilprodukter: 20.000 
knappar + web-banners att nyttja i lokal, regional, nationell 
marknadsföring. 4 roll-ups. 

3. Tre mjölkpaneler hos Arla resp. Norrmejerier i nov - dec. Intervjuer 
med NB-elever + info om NB. 

4. Annonssida i GymnasieGuiden (se höger) + NB-info på gymnasieguiden.se i samverkan 
med NYN, HYN, SYN. 

5. Annonsuppslag i Framtid.se (se höger). 
6. Kvalitetsgranskning av NB-info på andra sajter, t.ex. gymnasieguiden.se, gymnasium.se. 
7. Mediaintresse regionalt kring utdelning av Ung-Ullbaggestipendiet till Bollerup-eleverna 

Ullflickorna UF, se www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-ullbaggestipendiet/  
8. Sökmotoroptimering: naturbruk.se högt upp vid sökning.  
 
Intern samverkan marknadsföring,  
se www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/ 
 
1. NF styrelse via Bo Wiberg. Projektledare Maria Elinder 60 procent tjänst, 

webmaster Ralph Engstrand 90 procent. NF: 54 NB-medlemsskolor + BYS: 
utbildningar + kontaktuppgifter på www.naturbruk.se/personalkontakt/.  

2. Mf-gruppen riks 10 telefonmöten: sex skolrepr.+ SLA/Sophie Åhsberg, YN/Michael Insulander, LRF/Pernilla 
Åkerström Frid, SLU/Jonathan Sohl, NF/Maria Elinder, Ralph E. 

3. NB-konferens Kristianstad: Mf-info t skolledning 47 skolor, huvudmän, YN, LRF, SLU. 
4. Antal 1a-sök 15/5 och elever 15/9 efterfrågas av skolor, branscher och media. 2295 NB-elever antagna hos 

medlemsskolorna = 2,3% av årskullen, jmfr. 3,0 % 2010 www.naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik/  
5. Enkät åk1 (sedan 2007): Hur hittade du NP? Redovisning www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2014/12/Enkt-

till-alla-nya-NB1-elever-2014.pdf. Möjlighet för medlemskola att få resultat för sin skola. 
6. Fortbildning marknadsföring 25/9. Att nå ut till, prata med och påverka med hjälp av sociala medier, Ola 

Mattisson www.7billion.se. 40 deltagare från 30 NB-skolor, LRF, SLA, SLU.  
7. Ny www.naturbruk.se inkl. ny databas med sökbar utbildningsinfo + kontaktuppgifter hösten 2015 m.hj.a. 

wiseweb.se i Piteå. Fler foton à minst 1,5 MB behövs till publika sidorna, e-post: bilder@naturbruk.se 
8. Skolornas inmatare ombeds uppdatera skolans kontaktuppgifter i databasen på www.naturbruk.se, inkl. e-post-

adresser till olika personalkategorier + branschrepresentanter i lokala programråd.  
9. Uppmaning till NB-skolor o branscher: Gilla Facebook-sidan Naturbruk.se samt till Mf-ansvarig: gå med i 

slutna FB-gruppen Stick ut – välj naturbruk. Tipsa där om material att lägga ut på FB Naturbruk.se . 
10. Beviljad KSLA-ansökan: planering inför flexibelt NB-mässmonter-koncept hösten 2015: synliggöra NB, 

inriktningar, utgångar och framtidsmöjligheter, gärna i samverkan med branscherna. 
11. Textunderlag i punktform till NYN att nyttja som bas i debattartikel om NB inför gymnasievalet. 
12. Två profilbilder kan nyttjas av skolorna: syfte väcka intresse för naturbruk.  
13. naturbruk.se samverkan: LRF Ungdomskommunikation, Föreningen SoL-Film (film), Naturbrukets Yrkesnämnd 

(elevstatistik, inrapportering lokala/ regionala yrkesråd), Bokförlaget Natur och Kultur (läromedel), KrePart 
(skolfoton till naturbruk.se), YN och SLU (yttranden), gronajobb.se, pluggagront.se. 



 
Naturbruksskolornas	  förening,	  NF	  projektledare	  agr.	  maria.elinder@naturbruk.se	  0705–	  687	  318	  
	  
Ungdomskommunikation	  och	  naturbruk.se	  	  
Bil.	  till	  NF	  verksamhetsplan	  2015	  	  
Förslag	  till	  årsmötet	  2015-‐04-‐17	  
 
Verksamhetsidé:	  Att	  NB-‐skolorna	  tillsammans	  med	  branscherna	  via	  olika	  kanaler	  
synliggör	  utbildningar,	  arbeten	  och	  karriärmöjligheter	  för	  åk	  8-‐9-‐elever,	  föräldrar,	  SYV. 

 
 

Extern	  marknadsföring	   	   	   	  
1. Utveckla	  koncept	  för	  samverkan	  skolor	  –	  bransch	  riks	  och	  regionalt	  

	  
2. Mer	  text	  +	  foton	  till	  naturbruk.se,	  målgrupp	  åk	  8-‐9,	  SYV,	  föräldrar.	  	  

Till	  varje	  skolas	  inmatare	  i	  databasen:	  uppdatera	  kontaktpersoner	  !	  	  
Skicka	  fler	  foton	  á	  minst	  1,5	  MB	  till	  bilder@naturbruk.se	  !	  Länka	  från	  er	  hemsida	  till	  www.naturbruk.se	  !	  
	  

3. Fortsatt	  sökmotor-‐optimering	  naturbruk.se	  
	  

4. Gilla	  Facebook-‐sidan	  Naturbruk.se	  :	  tips	  till	  alla	  skolor!	  Till	  Mf-‐ansvarig:	  gå	  med	  i	  slutna	  gruppen	  	  
Stick	  ut	  –	  välj	  naturbruk:	  tipsa	  där	  om	  material	  att	  lägga	  ut	  på	  FB	  Naturbruk.se	  
	  

5. Fortsatt	  Stick	  ut!	  välj	  naturbruk:	  knappar,	  annonser,	  	  sajter.	  Tips:	  Stick	  ut-‐knapp	  med	  i	  era	  annonser!	  Roll-‐ups.	  
	  

6. Pressmeddelanden,	  redaktionell	  text	  	  Lokalt	  exempel	  +	  siffror	  +	  gärna	  kändis.	  Tips	  från	  skolor	  o	  bransch!	  
	  

7. Mjölkpaneler	  med	  info	  om	  NB.	  Förnyad	  kontakt	  med	  Arla,	  Norrmejerier,	  Skånemejerier.	  
	  

8. Samverkan	  med	  branschen	  för	  ekonomisk	  möjlighet	  att	  delta	  i	  GymnasieGuiden:	  annonssida.	  
	  

Internt	  arbete.	  	  
Många	  grupperingar	  arbetar	  med	  attraktionskraft,	  kompetensbehov	  och	  utbildningsutbud.	  Behov	  av	  att	  kommunicera!	  
Utvecklad	  samverkan	  NB-‐skolor,	  branscher,	  SLU:	  Marknadsför	  yrkesutgångar	  NB	  +	  jobb	  +	  möjlighet	  till	  yrkes-‐	  och	  
högskoleutbildning.	  
	  
1. Mf-‐gruppen	  riks	  inkl.	  branscher,	  LRF	  Ungdomen,	  SLU.	  NF	  har	  telefonkonferens	  17	  linjer.	  

	  
2. Nya	  naturbruk.se	  :	  behov	  foton	  1,5	  MB	  +	  innehåll	  +	  länkar	  tillbaka!	  	  

	  
3. Gilla	  Facebook	  	  Naturbruk.se	  	  +	  Grupp:	  Stick	  ut	  –	  välj	  naturbruk	  

	  
4. Mäss-‐samverkan	  skolor	  -‐	  bransch	  i	  flexibel	  Naturbruk.se-‐monter	  på	  olika	  platser	  över	  landet	  (LB-‐nätverkets	  

arbetsgrupp	  Unga	  i	  Gröna	  Näringar	  +	  NF	  inbjuder	  branschrepr.	  till	  workshop	  24/4)	  
Syfte:	  Öka	  andelen	  elever	  som	  väljer	  NB-‐utbildning	  och	  satsar	  på	  arbete	  med	  Djur	  och	  Natur.	  	  
Bemanning	  från	  NB-‐skolor:	  2	  SYV,	  8	  elever	  +	  2	  branschrepresentanter.	  Gemensam	  mässutbildning.	  	  
Synliggör	  1:	  Naturbruksprogrammet,	  yrkesutgångar,	  jobbmöjligheter.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:	  Hänvisa	  till	  naturbruk.se	  +	  gronajobb.se	  (ej	  till	  skolor).	  
	  

5. Tips:	  mejllistor	  på	  naturbruk.se	  –	  För	  NB-‐skolor	  	  -‐	  Personalkontakt.	  
	  

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

7. Mf-‐dag	  tors.	  24/9	  2015	  på	  LRF.	  Föreläsare?	  	  
Från	  2014:	  Möjlighet	  för	  skolor/huvudmän	  att	  boka	  Ola	  Mattisson	  ola@7billion.se	  för	  egen	  träff	  via	  NF-‐avropsavtal.	  	  
10.000	  kr	  halvdag	  
	  

8. Kvalitetsgranskning	  information	  naturbruk.se	  +	  t.ex.	  GymnasieGuiden.se+	  tips	  till	  medlemsskolor.	  
	  

9. Sammanställa	  Elevstatistik,	  enkäter	  etc.	  
	  

NF	  personella	  resurser:	  Maria	  Elinder,	  Ralph	  Engstrand	  
 


