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Extern marknadsföring, se http://www.naturbruk.se/marknadsforing-2015/   

 
1. Fortsatt utveckling av hemsidan www.naturbruk.se (se höger) 

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 Norrmejerier i nov - dec. Intervjuer med NB-

elever + info om NB. 

4. Pilotprojekt via KSLA: flexibel mässmonter Naturbruksprogrammet 

i november 2015 på Gymnasiemässan Stockholm: synliggör NB, 

inriktningar, utgångar och framtidsmöjligheter. Medverkan NB-

elever från 8 skolor, NB-SYV, unga branschrepresentanter, SLU agr-student (fd NB).  

5. Filmsnutt ”Varför välja NB?” filmad på 5 skolor via KSLA-projektet. Nyttjas på mässor, hemsidor, Facebook, se 

http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/massmonter-material-nb/  

6. Annonssida i GymnasieGuiden (se höger) + NB-info på gymnasieguiden.se i samverkan 

med NYN, HYN, SYN. Liten annons Naturbruksprogrammet i LAND utbildningsbilaga. 

7. Kvalitetsgranskning av NB-info på andra sajter, t.ex. gymnasieguiden.se, gymnasium.se. 

8. Debattartikel via NYN om möjligheter till arbete efter NB – intresse från AF m.fl. 

9. Sökmotoroptimering: naturbruk.se högt upp vid sökning.  

10. Ung-Ullbaggen 2015: fem nominerade, vinnare: Elevgrupp ur Lantbruk åk 3, Sötåsen. 
 

Intern samverkan marknadsföring, http://www.naturbruk.se/marknadsforing-2015/  
1. NF styrelse via Bo Wiberg. Projektledare Maria Elinder 60 procent tjänst, webmaster Ralph 

Engstrand 90 procent. NF: 55 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 (våren), SLU/Jonathan Sohl/Daniel Westergren, NF/Maria Elinder, Ralph Engstrand. 

3. NB-konferens Västerås: Mf-info t skolledning 45 skolor, huvudmän, YN, LRF, SLU. 

4. Antal 1:a-sök 15/5 och elever 15/9 efterfrågas av skolor, branscher och media. 2288 NB-elever antagna 2015 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 http://www.naturbruk.se/wp-

content/uploads/2015/10/Enkt-till-alla-nya-NB1-elever-augusti-2015-hela-landet.pdf. Möjlighet för medlemskola 

att få resultat för sin skola. 

6. Fortbildning marknadsföring 24/9. Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Tomas Lönn från bizcare.se. Info 

LRF+SLA attraktionskraftsprojekt. 45 deltagare från 25 NB-skolor, Hushållningssällskapet, LRF, SLA, SLU.  

7. www.naturbruk.se inkl. databas med sökbar utbildningsinfo + kontaktuppgifter 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. Textunderlag till Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i Gröna näringar att använda som bas i debattartikel om 

NB inför gymnasievalet.  

11. Fortbildning 23/10 för NB-elever och SYV som medverkade i gemensam mässmonter, samverkan LB-nätverket. 

12. naturbruk.se samverkan: LRF Ungdomskommunikation, Föreningen SoL-Film (film), Naturbrukets Yrkesnämnd 

(elevstatistik, inrapportering lokala/ regionala yrkesråd), KrePart (skolfoton till naturbruk.se), YN och SLU 

(yttranden), gronajobb.se, pluggagront.se. 
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