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Ungdomskommunikation och naturbruk.se Bil. till NF verksamhetsplan 2016  

Förslag till årsmötet 2016-04-15 

 
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 
Facebook-annonser: bl.a. Filmen ”Varför välja NB?” + 5 filmsnuttar: Djur, Häst, Lantbruk, Trädgård, Skog 
 

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

6. Pressmeddelanden, redaktionell text  Lokalt exempel + siffror + gärna kändis. Tips från skolor o bransch! 
Sprid info om skolornas duktiga Ung-Ullbagge-nominerade + vinnaren. 
 

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

8. Samverkan med branschen för ekonomisk möjlighet att delta i GymnasieGuiden: annonssida. 
Öka kontaktytorna mot Gymnasium.se – hur nyttja på effektivt sätt?  
 

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, 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. 

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). 
                    3. Hänvisa därefter till NB-skolor över landet med för eleven intressanta yrkesutgångar. 
 

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. 22/9 2016 på LRF. Tips på föreläsare önskas! 
 

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

9. Sammanställa Elevstatistik, enkäter etc. 
 

NF personella resurser: Maria Elinder (60 procent), Ralph Engstrand (50 procent) 
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