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”Projekt ’Attraktionskraft Naturbruk’ ska 
öka antalet sökande ungdomar till 
naturbruksprogrammet och främja 

integration”



Projektgrupp

Projektledare för det övergripande 
målet, att stärka 

naturbruksprogrammet riks. Även 
verksam som marknadsförare på 

Öknaskolan i Sörmland samt aktiv i 
NB-skolornas marknadsföringsgrupp 

riks.

Projektledare för 
integrationsarbetet. Även verksam 

som marknadsförare för 
Hushållningssällskapets 

gymnasieskola ”Gamlebygymnasiet” 
i Småland.

Kommunikatör i projektet och 
ansvarar för vårt deltagande i 
sociala medier, presskontakter 

m.m. Även verksam som 
kommunikatör på 

Hushållningssällskapens Förbund i 
Stockholm.
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Hur ska vi allmänt öka antalet sökande ungdomar till naturbruksprogrammet?

• Deltagande i gymnasiemässor och övriga ungdomsevenemang
• Aktivt arbete på sociala medier (Instagram och Facebook @attraktionskraftnaturbruk)
• Distribuering av informationsmaterial
• Annonsering på lämpliga plattformar

Hur ska vi nå ut till ungdomar med utländsk bakgrund och deras föräldrar?

• Samarbeten med invandrarföreningar/organisationer
• Arbete med ambassadörer

Samarbeten mellan våra skolor
• Marknadsföringsgrupp riks
• Sociala medier – Naturbruk.se



Gymnasiemässan i  Älvsjö
Startskottet för vårt mässdeltagande

20-22 okt 2016



Bokade mässor 2017
• Gymnasiemässan i Helsingborg (april)
• Gymnasiemässan i Älvsjö (november)



Ambassadörsarbetet
Vilka individer söker vi?

En person…

 …i åldern 20-25 år

 … med utländsk bakgrund

 … med någon koppling till naturbruk (djur, natur eller odling)

 … som vill jobba med ungdomar

Vilka uppgifter har ambassadörerna?

• Vara ett ansikte utåt för naturbruk på våra sociala medier (@attraktionskraftnaturbruk)

• Delta i mässor och övriga evenemang för att marknadsföra naturbruksprogrammet 

• Vara en kontaktperson till ungdomar med utländsk bakgrund gällande gymnasieval och naturbruk

• Allmänt delta i marknadsföringsaktiviteter som belyser naturbruksprogrammet



Arbetet med 
organisationer/föreningar

• Vi hjälper dem att anordna studiebesök på naturbruksskolor runt om i Sverige
• Vi får möjlighet att besöka dem för att hålla föredrag om landsbygden och de gröna näringarna
• Vi får möjlighet att skicka affischer, flyers och dylikt till dem för spridning av vårt budskap
• Alla får ett givande kunskapsutbyte



Somaliska Ungdomsföreningen i Norrköping
En ideell förening för Somalier som bildades 1997. 

Deras målsättning är att främja samverkan för integration och ungdomars delaktighet i samhället.



Kompetensutveckling

Utbildningsdag 24/3 på LRF inom Sociala Medier



Frågor?



Tack!
Glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook

@attraktionskraftnaturbruk


