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marknadsföringsgruppen 
 

Minnesanteckningar från telefonmöte med NF:s Mf-grupp riks  
 
Tid: Tisdagen den 14 november 2017 kl. 08.30 – 09.30 

Deltagare: Bo Wiberg, Pär Höglund, Karin Stiernblad, Maria Kvarnmarker, Emelie Karlsson, 
Maria Elinder 

Förhinder:  Annie Magnusson, Frida Söderström, Magnus Holt, Pernilla Åkerström Frid, 
Anna Bornhammar, Jonathan Sohl, Wictoria Bondesson, Michael Insulander 

 
1. Mötets öppnande 
Bo Wiberg öppnar mötet. Maria Kvarnmarker, kommunikationschef VGR naturbruksskolor, hälsas 
välkommen till gruppen.  

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.  

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

 
5. Rapporter 

a. a. Elevstatistik 15/9 
Emelie K och Maria E har arbetat med att kvalitetssäkra resultatet av elevstatistiken. Vi 
kollar på hur vi kan förbättra enkäten till nästa år för att undvika att skolor gör felaktiga 
inmatningar.  
 
Vi kan se en generell ökning på antal sökande åk1 elever till NB-programmet på 4%. Antal 
sökande elever är dock varierande bland skolorna då vissa haft fler antal sökande och vissa 
mindre sedan tidigare år. 
 
Den elevstatistik vi presenterar i Naturbruksskolornas Förening berör enbart våra 
medlemsskolor, 53 stycken. Vi kommer att addera en fotnot i dokumentet för 
elevstatistiken där vi tydligt påvisar att statistiken endast berör medlemsskolor. 
 
Elevstatistiken finns att tillgå i sin helhet på naturbruk.se, se XL-fil med flera flikar på 
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik/.  Mf-gruppen kommer överens om 
att inte göra något pressmeddelande angående årets elevstatistik. 
 

http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik/
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b. Naturbruk.se – nyheter på sajten. Struktur www.naturbruk.se/for-nb-skolor/? 

Besöksstatistik 12 mån 
Emelie K och Maria E jobbar aktivt med utveckling av naturbruk.se (stort fokus på 
användarvänlighet och tillgänglighet). Emelie K arbetar bland annat just nu med att 
synliggöra undersidan som presenterar olika aktiviteter (öppet hus och dylikt) som sker på 
medlemsskolorna (http://www.naturbruk.se/besok-nb-skolor/ ). 
 
Vi har även påbörjat sidor med undervisningsmaterial, se http://www.naturbruk.se/for-
nb-skolor/undervisning/, där Djur är först ut med material som presenterades vid 
Riksstudiedagar Djur v. 44. Hur kan vi på sikt skapa bättre lösning än naturbruk.se ? 
 
Vi har tagit fram besöksstatistik för naturbruk.se från de senaste 12 månaderna. Vi ser 
bland annat att webbsidan under det senaste året haft 31 528 unika besökare. Vi kan också 
se att majoriteten av våra besökare kommer via sökmotorer. 
 

c. Sociala medier (Facebook, Instagram Naturbruk.se) 
Vi arbetar för att hålla våra sociala medier levande med intressant material. Vi eftersöker, 
precis som tidigare, fler administratörer som vill hjälpa till att bidra med material att 
sprida på vår Facebooksida. Anmäl er till den slutna gruppen Stick ut – välj naturbruk.  

 
d. Projekt Attraktionskraft Naturbruk www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-

naturbruk  

Projektledare Emelie K har varit på besök på Kärrbo Prästgård och träffat den unga 
entreprenören Najib från Afghanistan som driver ett eget lantbruksföretag. En film togs 
fram i samband med detta besök som finns att tillgå på projektets Facebooksida 
(facebook.com/attraktionskraftnaturbruk). Landsbygdsnätverket ska hjälpa projektet att 
få spridning på denna inspirerande film. 
 
Projektet kommer delta vid Älvsjömässan den 23-25 november. Montern kommer bestå av 
en bio-låda där filmer från ”Jobba Grönt” kommer att visas. Projektet kommer även att vara 
på plats på Tubecon i Umeå den 25 november.  
 
Projektet kommer att fortsätta sitt integrationsarbete även under våren 2018 där arbetet 
kommer ledas av projektledare Emelie K.  
 

e. LRF/SLA-projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se   
Ingen representant från projektet i detta möte.  
Vi har ett mycket givande samarbete med Jobba Grönts ambassadörer i vårt 
projekt ”Attraktionskraft Naturbruk”. 

 
f. Mjölkpaneler (Arla, Norrmejerier, Skånemejerier) 

Mjölkpaneler om naturbruksprogrammet och hänvisning till naturbruk.se kommer synas 
hos Skånemejerier under januari och februari. Vi inväntar information gällande 
upplägg/utseende på dessa. 
 
Mjölkpaneler hos Norrmejerier kommer synas under november. Mjölkpanelerna hos Arla 
kommer synas längre fram under våren (mars?). 

 
 

g. Fortbildningar v. 44 dokumentation, se www.naturbruk.se/for-nb-
skolor/fortbildning/fortbildning-2017   
Dokumentationen på webbsidan gällande fortbildningar uppdateras kontinuerligt. 

http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/
http://www.naturbruk.se/besok-nb-skolor/
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/undervisning/
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/undervisning/
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk
http://www.jobbagront.se/
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/fortbildning/fortbildning-2017
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/fortbildning/fortbildning-2017
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h. Rikskonferens Naturbruk 2018, 25-27 april i Gamlebytrakten  

www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-
2018/  
Gymnasieministern kommer med stor sannolikhet att kunna närvara. Mer information 
gällande konferensen kommer. Mötet diskuterade viktiga frågor att belysa på konferensen, 
som branschens attraktionskraft så att unga väljer att jobba inom naturbrukets branscher. 
 

i. Inför Ung-Ullbagge-nominering 2018 www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-
ullbaggestipendiet/  
Emelie K och Maria E kommer ta fram underlag för ett utskick som ska skickas ut till 
medlemsskolorna för att informera om att nominera företagsamma elever till stipendiet.  
 
 

j. Samverkan Landsbygdsnätverket, bl.a. Integrationsgruppen 
www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/integrati
on.4.7f2f685151ec2c8738d485e.html  
Vi har inlett ett bra samarbete med landsbygdsnätverket, där NF:s vice ordförande Anneli 
Gunnars nu ingår i styrgruppen, och Maria E i Integrationsgruppen.  Maria E, Bo W och 
Emelie K kommer att turas om att delta i Integrationsgruppens möten. Maria E deltog i 
integrationsgruppens möte 7/11 samt Landsbygdsnätverkets nätverksträff 8 - 9/11. 
 

k. Aktuellt från SLU  
Ingen representant från SLU fanns med på mötet. Föreningen har dock inbjudits av SLU:s 
fakulteter, där vi tillsammans bland annat diskuterar hur vi kan hjälpas åt att rekrytera fler 
elever till naturbruksutbildningarna, och studenter till SLU. 
 

        l.    Inbjudan JUFkampen (utskick från JUF 23/10 till skolled., SYV, ansvar Djur) 
En inbjudan från JUF har gått ut till skolorna via e-postlistorna på naturbruk.se. 
 

        m.   Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter 

 
6. Synliggöra Naturbruk på Yrkes-SM i Uppsala 25-27 april 2018?  
 
Vi diskuterar hur vi på bästa sätt kan synliggöra olika bransch- och utbildningsområden inom 
naturbruk på Yrkes-SM, där Jällagymnasiet gärna samverkar med övriga skolor. En idé som väcktes 
vid mötet handlade om simulatorer kombinerat med riktiga maskiner. Maria K undersöker vidare 
med VGR-projektet Simgården. Yrkes-SM ligger samma dagar som Rikskonferens Naturbruk. 
 
Vi håller denna diskussion öppen för vidare förslag, kanske även något som rör Djur? 
 

7. Verksamhetsplan NF Marknadsföring 2018 
Vi jobbar med att ta fram marknadsföringsplaner inför 2018. 
 

8 . Nästa möte 
Nästa telefonmöte sker den 14 december klockan 08.00-09.00 
 

9 . Mötets avslutande 
Mötet avslutas. Tack för, som vanligt, mycket konstruktivt möte! 
 

http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2018/
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2018/
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-ullbaggestipendiet/
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-ullbaggestipendiet/
http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/integration.4.7f2f685151ec2c8738d485e.html
http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/integration.4.7f2f685151ec2c8738d485e.html

