marknadsföringsgruppen
Minnesanteckningar från telefonmöte med NF:s Mf-grupp riks
Tid:

Torsdagen den 24 aug 2017 kl. 08.30 – 10.00

Deltagare:

Bo Wiberg, Annie Magnusson, Pälle Höglund, Emelie Karlsson, Maria Elinder,
Michael Insulander

Förhinder:

Karin Stiernblad, Christian Valsamidis, Frida Söderström, Wictoria Bondesson,
Pernilla Åkerström Frid, Jonathan Sohl

1. Mötets öppnande
Bo Wiberg öppnar mötet.

2. Val av sekreterare
Emelie Karlsson utses till sekreterare, Maria Elinder gör ev. kompletteringar innan utskick.
Emelie lägger ut minnesanteckningarna på naturbruk.se.

2. Dagordning
Dagordning fastställdes, inga kompletterande punkter.

4. Förra mötets anteckningar
Anteckningarna från föregående möte godkändes utan anmärkningar.

5. JUF kampen, ny tävling för NB-skolor (JUF Magdalena Fyhr medverkar)
Magdalena Fyhr berättar om projekt via MUCF som pågår till och med den 31 juli 2018. JUF ska
skapa en tävling (JUF kampen) som vänder sig till alla naturbrukselever, oavsett inriktning.
JUF kommer hålla en kortare föreläsning på samtliga deltagande skolor. Informationen från
föreläsningen kommer sedan ligga till grund för en av tävlingens två delmoment.
Tävlingsdeltagarna kommer dels få besvara ett teoriprov (med föreläsningsinformationen samt
kursen Naturbruk som bas). De skolor som går vidare från teoriprovet kommer sedan att få delta i
en lagtävling som kommer anordnas på en av de deltagande skolorna.
Med fördel bör lagtävlingen arrangeras då annat evenemang (exempelvis öppet hus, kosläpp)
pågår på aktuell skola. Detta för att samverka evenemangen.
Mf-gruppen inbjuder JUF att medverka med information under kommande marknadsföringsdag,
liksom att föreslå en gruppdiskussion om NB-skoltävlingar – hur kan vi använda dessa i skolornas
marknadsföring och ungdomskommunikation?
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6. Marknadsföringsdagen 21/9
Se även Alexandru Panicans ppt från NB-konferensen 2017 www.naturbruk.se/wpcontent/uploads/2017/02/Alexandru-Panican-Yrkesutbildningens-attraktionskraft.pdf
Förslag på programmet presenterades.
Alexandru Panican kommer att föreläsa under marknadsföringsdagen. Han har forskat mycket
kring attraktionskraften för yrkesutbildningar och varför attraktionen för dessa har minskat.
Under dagen kommer vi även ha gruppdiskussioner kring olika förbestämda ämnesområden som
berör marknadsföringen av våra naturbruksskolor. Deltagarna väljer själva vilken grupp de vill
delta i. Vi öppnar även upp för skapandet av en ”allmän” grupp för de deltagare som har övriga
punkter att diskutera.
Vi föreslår att vi bland annat diskuterar följande punkter under marknadsföringsdagen:
 Tävlingar på skolorna (likt JUF kampen)
 Älvsjömässan
 Sociala medier
 Allmänt erfarenhetsutbyte
Maria E skickar omgående ut det färdiga programmet till skolorna.

7. Rapporter
(a) Antal 1:a handssökande 15/5, se www.naturbruk.se/for-nbskolor/elevstatistik/
Flera skolor har fina resultat. Vi har en generell ökning på 4 procent gällande
antal förstahandssökande till våra naturbruksskolor. Vissa skolor jobbar dock
fortfarande med svårigheter med antal sökande.
(b) Pågående NF-enkät till nya åk 1-elever www.naturbruk.se/nb1/
Undersökningen pågår just nu, enkäten är utskickat till samtliga
medlemsskolor.
(c) Inför insamling Elevstatistik 15/9
Vi kommer ha samma frågor och struktur som tidigare år. Info angående
enkäten skickas ut till skolorna den 8/9 och enkäten skickas ut i sin helhet
15/9. Vi vill ha in enkätsvaren senast 20/9.
Maria får i uppdrag att snarast skicka ut en snabbenkät till rektorerna angående
nya NB1-elever: fler, färre eller lika som förra året?
(d) Naturbruk.se - nyheter på sajten
Webmaster Emelie Karlsson har arbetat med att utveckla webbsidan utifrån
aspekterna användarvänlighet, synlighet och marknadsföring. Information
gällande utvecklingsarbetet och förändringarna har skickats ut till
medlemsskolorna. Vidare information gällande webbsidan tas upp under
marknadsföringsdagen.
Michael Insulander, NYN, efterfrågar information på webbsidan om vilka
vuxenutbildningar som berättigar till startstöd. Dock ställer länsstyrelserna
över landet olika krav. Maria formulerar en kort text som startstöd som läggs
under http://www.naturbruk.se/vuxenutbildning/ .
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(e) Annons GymnasieGuiden (ok finansiering NYN, HYN, SYN)
Annonsen är godkänd. Vi kommer ha samma annons som förra året.
(f) SYV.nu http://syv.nu/portfolio/naturbruk/ + syv.nu/portfolio/jobbagront
Vi har nu betalat för att finnas med på SYV.nu, se syv.nu/portfolio/naturbruk/.
På sajten finns även Jobba Grönt med.
(g) NF + HS-projektet Attraktionskraft Naturbruk
Projektet har haft ett möte med Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet
angående önskemål om att fortsätta/ vidareutveckla projektet ytterligare år.
Detta för att kunna få mätbara resultat samt att säkerställa att projektet
avslutas på ett givande vis. Integrationsarbetet har visat sig svårare än
förväntat och vi efterfrågar ytterligare tid för att kunna genomföra vidare
kommunikationsinsatser.
Jordbruksverket har tyvärr inga medel för finansiering av projektår 2 och 3. De
kan dock troligen finansiera några ytterligare månader för att vi ska kunna göra
ett bra projektavslut.
ESF har inga utlysningar som passar vårt projekt i dagsläget.
Vi arbetar vidare gällande fortsatta projektidéer med annan finansiering.
(h) Mjölkpaneler (Arla, Norrmejerier, Skånemejerier)
Vi återkommer i ärendet, kontakter ska upprättas.
(i) Fortbildningar v. 44 www.naturbruk.se/for-nbskolor/fortbildning/fortbildning-2017/
Webmaster Emelie Karlsson håller hemsidan uppdaterad med information
gällande årets fortbildningar.
(j) Rikskonferens Naturbruk 2018, 25-27 april i Gamlebytrakten
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferensnaturbruk/rikskonferens-naturbruk-2018/
Mer info angående rikskonferensen kommer inom kort.
(k) Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.

6. Verksamhetsplan
Verksamhetsplan NF Marknadsföring 2017 (fastställd bifogas)
Inga efterfrågade kompletteringar.

7. Nästa möte
Nästa telefonmöte sker 14/8 kl. 08.30-09.30 med fokus på marknadsföringsdagens program.

8. Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Vid datorknapparna: Emelie Karlsson (och lite Maria Elinder)
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