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

Torsdagen den 5 okt 2017 kl. 08.30 – 09.30

Deltagare:

Bo Wiberg, Pär Höglund, Christian Valsamides, Emelie Karlsson, Anna
Bornhammar, Maria Elinder

Förhinder:

Annie Magnusson, Karin Stiernblad, Frida Söderström, Magnus Holt, Pernilla
Åkerström Frid, Jonathan Sohl, Wictoria Bondesson, Michael Insulander

1. Mötets öppnande. Välkomna nya ledamöter!
Bo Wiberg öppnar mötet och hälsar särskilt nya ledamöterna Christian V och Anna B välkomna.

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. Kompletterande punkt: fråga från SLU rörande studentrekrytering.

4. Förra mötets anteckningar

Anteckningarna från föregående möte godkändes utan kompletteringar.

5. Rapporter

a. Mf-dagen dokumentation, inkl. mall pressmeddelande, AN-nyhetsbrev etc.
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/marknadsforing-2017/
Dokumentationen från dagen har lagts upp på webbsidan. Vi fick in några utvärderingar
från deltagarna, de alla var mycket positiva och alla hade haft en bra och givande dag. Även
föreläsare Alexandru.P berömde föreningen för planering och utförande av dagen.
Vi har fått önskemål angående att förlägga marknadsföringsdagen under två dagar för att
möjliggöra för deltagare som vill stanna kvar och diskutera ytterligare frågor. Vi kollar på
denna möjlighet till nästa marknadsföringsdag, förslag tor – fre 20 - 21 sept. 2018.
b. Elevstatistik 15/9
Vi saknar fortfarande svar från flera skolor, webmaster Emelie.K och projektledare Maria.E
arbetar med att skicka ut påminnelser till berörda skolor. Vi ser hittills blandade resultat
gällande förändring av antal åk1 elever från 2016 till 2017. Ungefär hälften av skolorna har
haft en ökning av antal åk1 elever på naturbruksprogrammet och hälften har haft en
minskning. Generellt ser vi dock en procentuell ökning på 4 -6 % vilket är väldigt roligt.
En sammanställning av statistiken publiceras på webbsidan, när den är komplett.
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c. Naturbruk.se – nyheter på sajten
Webbsidan uppdateras kontinuerligt med material. Webmaster Emelie.K nämner att vi bör
arbeta vidare med att belysa sektionen ”Besök NB-skolor”. Genom att synliggöra detta
material bättre på webbsidan bör vi kunna motivera skolorna ytterligare till att publicera
sina kommande skol-aktiviteter under http://www.naturbruk.se/besok-nb-skolor/ .
Vi jobbar vidare med att hantera error-mail/ogiltiga epostadresser på skolornas
kontaktlistor.
d. Sociala medier (Facebook, Instagram Naturbruk.se)
Vi jobbar kontinuerligt med att uppdatera våra sociala medier. Vi efterfrågar fortfarande
medlemsskolor att engagera sig och bidra med material till vår Facebooksida. Lämna gärna
bidrag i den slutna Facebook-gruppen Stick ut – välj naturbruk.
e. Attraktionskraft Naturbruk www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/
Projektet jobbar med en mindre tilläggsansökan till Jordbruksverket. Detta för att kunna
möjliggöra arbete under våren 2018. Fokus under våren kommer ligga på integration.
Flera kontaktytor har skapats under projektets gång och vi ser fram emot att nyttja dessa
under fortsatt arbete.
f.

Mjölkpaneler (Arla, Norrmejerier, Skånemejerier)
Kontakten med Norrmejerier är klar och våra mjölkpaneler kommer synas under
november.
Maria.E har kontakt med Arla och de undersöker just nu möjligheten för oss att synas på
mjölkpaneler under februari 2018.
Karin S har kontakt med Skånemejerier.

g. LRF/SLA-projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se
Anna H rapporterar att projektet just nu planerar inför kommande aktiviteter. Man arbetar
med att summera resultatet av de givande kampanjerna i sociala medier.
Jobba Grönt har idag 11 ambassadörer som är mycket eftertraktade. Man kan kontakta
Jobba Grönt för att boka deras ambassadörer vid exempelvis mässdeltagande. Projektet har
tagit fram VR-filmer som visas i VR-glasögon, något som ambassadörerna gärna tar med sig
till mässor/evenemang.
Projektet avslutas i slutet av 2018, men man önskar att kunna arbeta vidare även efter
denna period för att säkerställa ett långsiktigt arbete.
h. Aktuellt från SLU
NF och NYN har fått fråga från SLU, VH-fakulteten, angående behov av aktiv
studentrekrytering till vidgad målgrupp för att nå presumtiva studenter till studier inom
husdjursvetenskap (husdjursagronom, etologi och djurskydd, sport- och sällskapsdjur. Där
finns idag tomma platser, ca 15 av 80, vilket är kostbart för SLU).
Från dagens diskussion:
Naturbruksprogrammet (NB) har länge varit en naturlig rekryteringsbas till SLUs såväl
kortare som längre yrkesprogram. Möjligheterna att läsa naturvetenskapliga kurser inom
NB blev svårare för skolorna att marknadsföra, och genomföra, i och med
gymnasiereformen 2011. Skolverkets information, och därmed övriga samhällets, har
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sedan 2011 så tydligt delats upp i högskoleförberedande program och yrkesprogram, vilket
varit till nackdel för yrkesprogrammen, däribland naturbruksprogrammet, som tappat stor
andel sökande. Detta är kanske konsekvenser som SLU ser idag? NB-skolorna får inte
kostnader täckta då ambitiösa, och för skolan, branschen och SLU viktiga, elever läser
utökad studiekurs. Regeringens signaler nu är att lätta på detta, men vi har tappat några
viktiga år. NF för gärna en dialog med SLU och branscherna kring detta, hur kan vi
tillsammans öka attraktionskraften för NB och fortsatta studier, samt möjliggöra detta
inom gymnasieskolans ram?
Föreningen planerar att bjuda in SLU till nästa styrelsemöte 12/12 för att kunna prata
marknadsföring och hur vi på bästa sätt kan hjälpa dem att attrahera elever till SLUs
yrkesutbildningar, såväl längre som kortare.
LRF/SLA-projektet Jobba grönt kanske kan ”high lighta” mot SLUs utbildningar? Anna tar
frågan med sig.
i.

Fortbildningar v. 44 www.naturbruk.se/for-nb-skolor/fortbildning/fortbildning-2017/
Webbsidan uppdateras löpande med information kring fortbildningar.

j.

Rikskonferens Naturbruk 2018, 25-27 april i Gamlebytrakten
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk2018/
Gamlebygymnasiet är den lokala värden för kommande rikskonferens. Gymnasieminister
Anna Ekström är inbjuden och har tackat ja till att delta. Mer planering och information
gällande konferensen kommer löpande.

k. Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.

6. Synliggöra Naturbruk på Yrkes-SM i Uppsala 25-27 april 2018?
Jällagymnasiet lyfte vid Nf-dagen riks möjligheten för NB att synas på olika sätt vid Yrkes-SM,
http://worldskills.se/event/yrkes-sm-2018-uppsala/ och Jälla är gärna aktiva vid denna aktivitet. Vi
planerar att arbeta för att belysa naturbruksprogrammet på Yrkes-SM även via
projektet ”Attraktionskraft Naturbruk”. Hur går vi vidare?

7. Verksamhetsplan NF Marknadsföring 2017
Vi planerar inför att gå ut med ett pressmeddelande angående söksiffrorna för
naturbruksprogrammet så fort statistiken är sammanställd, gärna tillsammans med NYN.

8 . Nästa möte
Nästa telefonmöte sker 14 november 08.30-09.30.
Ring: 026 – 420 5313 , kod: 4534 #

9 . Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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