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Vi önskar 

alla en 

trevlig 
sommar! 

 

Kompetensdagar 

V44? 

Vi planerar att genomföra en 2 

dagars workshop under V44 för 

alla marknadsförare vid våra 

medlemsskolor. Maila intresse 

till annie@naturbruk.se senast  

30 juni så återkommer vi om 

detta blir möjligt att genomföra.  

 

 

 

 

Vi finns både på 
Facebook och på 

Instagram – följ oss 
gärna där! 

Attraktionskraft 
Naturbruk 

www.naturbruk.se 

 

Projekt Attraktionskraft Naturbruk har nu varit igång i över 9 
månader.  Vår målsättning är att tillsammans öka 
attraktionskraften till landets naturbruksutbildningar.  
 

Jordbruksverket har godkänt vår begäran att förlänga projektet fram till 31 
december 2017. Då kommer vi att delta på Gymnasiemässan i Älvsjö även i år! 
 

Ett delmål i projektet har varit att särskilt synliggöra våra utbildningars 
möjligheter för ungdomar med utländsk bakgrund och deras föräldrar. Projektet 
har sökt samarbete med organisationer och föreningar där vår målgrupp 
figurerar. Genom detta samarbete har vi gjort intervjuer med personer med 
utländsk bakgrund som gått naturbruksutbildning. Du kan läsa intervjuerna på 
naturbruk.se.  
 

Vi har annonserat i sociala medier vilket har gett goda resultat, våra senaste 
kampanjer har genererat närmare 2500 gillamarkeringar på Instagram under 
några dagar. Hoppas att ni följer oss på både Facebook och Instagram? 
 
Under våren anordnade vi en utbildningsdag på LRF hur man annonserar i sociala 
medier, där flera av er var med, kul! Vi har även deltagit på en gymnasiemässa i 
Helsingborg för Västra Skåneregionens åk 8:or som var givande och vi jobbar i 
alla våra kanaler för att lyfta naturbruksprogrammet. Om ni har förslag på event 
vi kan medverka på, hör gärna av er.  
 
Till hösten planerar vi nu deltagande på Älvsjömässan och som du kan läsa här 
till vänster, funderar vi på en 2 dagars workshop under V44 då många 
naturbruksskolor genomför kompetensutveckling. Hör av er till oss i så fall!  
 
Vi har tagit fram grafiskt material som kan användas i olika sammanhang, bland 
annat en broschyr om naturbruksprogrammet. Allt vårt material kan laddas ned 
från naturbruk.se för den som vill använda det. http://www.naturbruk.se/for-nb-
skolor/attraktionskraft-naturbruk/dokument/ 
 

 
 
Om inte förr, så ses vi väl på marknadsföringsdagen i Stockholm 21 september!  
 
Ha en fin sommar! 
önskar Annie, Emelie och Hanna 
 

                         
   

mailto:annie@naturbruk.se
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/dokument/
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/dokument/

