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TILL MARKNADSFÖRARE VID SVERIGES NATURBRUKSSKOLOR

Projektet blir förlängt!
Som vi meddelat tidigare har vi arbetat med att ansöka till Jordbruksverket om
en projektförlängning då projektet initialts skulle avslutas den sista december
2017. Vi har nu fått veta att vår ansökan har godkänts och vi kommer kunna
fortsätta driva projektet under vårterminen 2018.
Emelie Karlsson, som arbetar som projektledare för integrationsarbetet
kommer under vårterminen att fortsätta projektarbetet. Fokus kommer nu
ligga på integration och hur vi kan öka antalet ungdomar med utländsk
bakgrund på våra naturbruksgymnasier i Sverige.
Annie Magnusson är kvar som projektledare fram till årsskiftet och Hanna
Österberg kommer under december att gå vidare till nya arbetsuppgifter inom
LRF, stort grattis säger vi till henne!

Vill din skola erbjuda studiebesök?

Projektledare Emelie Karlsson
som även är marknadsförare på
Gamlebygymnasiet
och
webmaster för naturbruk.se.

Under vårterminen kommer vi aktivt arbeta för att kunna erbjuda ungdomar
med utländsk bakgrund och deras föräldrar, studiebesök på
naturbruksgymnasier i närheten av kommunerna Västervik, Valdemarsvik och
Norrköping.
Ligger er skola i närheten av dessa kommuner? Vill ni kunna bjuda in till
studiebesök för att marknadsföra er skola och ha möjligheten att rekrytera
framtida elever? Kontakta då vår projektledare Emelie för mer information
emelie@naturbruk.se.

Evenemang som vi genomför under hösten

Vi finns både på Facebook
och på Instagram – följ
oss gärna där!
Attraktionskraft
Naturbruk
www.naturbruk.se

Som vi berättat i tidigare nyhetsbrev har vi tre spännande evenemang under
oktober och november. Vi deltar på Tubecon i Kristianstad 28/10,
Gymnasiemässan i Älvsjö 23-25/11 och Tubecon i Umeå 25/11. Med oss
kommer vi att ha ambassadörer från LRF/SLA-projektet ”Jobba Grönt” och vi
vill påminna om att det finns möjlighet att anlita deras ambassadörer vid era
regionala mässor. Kontaktuppgifter finns på deras hemsida,
www.jobbagront.se.
Ha en fin höst önskar vi i projektet!
För mer info, se http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraftnaturbruk/

