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

Torsdagen den 14 december 2017 kl. 08.00 – 09.00

Deltagare:

Bo Wiberg, Pär Höglund, Maria Kvarnmarker, Emelie Karlsson, Annie
Magnusson, Jonathan Sohl, Michael Insulander, Maria Elinder

Förhinder:

Karin Stiernblad, Pernilla Åkerström Frid, Anna Bornhammar, Wictoria
Bondesson

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.

3. Dagordning
Dagordning fastställdes utan kompletterande punkter.

4. Förra mötets anteckningar

Anteckningarna från föregående möte godkändes utan kompletteringar.

5. Rapporter

a. Möten SLU – NF kring elev- och studentrekrytering
Maria E har tillsammans med representanter från Naturbruksskolornas Förenings styrelse
(NF) deltagit i möte med SLU gällande elev- och studentrekrytering. Frågan som
diskuterats har varit hur naturbruksgymnasierna och SLU tillsammans kan arbeta för att
rekrytera fler elever till utbildningar inom de gröna näringarna.
Förslag finns om att göra ett informationsblad om gröna utbildningar och yrkesutgångar
som sedan kan spridas till gymnasielever, föräldrar och studie- och yrkesvägledare. Ett nytt
möte på SLU Ultuna planeras 8 mars.
SLU VH-fak ser gärna att några programrektorer från SLU är med på den kommande
rikskonferensen naturbruk 25 - 27 april.
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b. Övrigt aktuellt från SLU
Jonathan informerar att SLU kommer satsa stort på studentrekrytering 2018. Det finns
medel centralt och från fakulteterna för att kunna genomföra aktiviteter för att rekrytera
fler elever till universitetsutbildningarna. Det initierade samarbetet med
Naturbruksskolornas Förening är en början på detta arbete.
Maria E. tipsar om att SLU kan använda Naturbruksskolornas Förenings maillistor för att
göra utskick inför exempelvis öppet hus och studiebesök på SLU, se
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/personalkontakt/ .
c. Inför Mf-dagen 2018 + möjlighet erfa-utbyte: LRF Vetet bokat tor-fre 20-21/9
Maria E tar gärna emot tips på föreläsare till Mf-dagen 20/9.
Efter önskemål planerar vi under 2018 att inbjuda till en extra dag för de skolor som vill
stanna kvar efter den officiella mf-dagen och utbyta erfarenheter inom marknadsföring.
Lokal och några övernattningsrum på LRF är bokade 20 – 21/9.
d. Mjölkpaneler (Arla bifogas, Norrmejerier, Skånemejerier)
Utsänd panel från Arla kommer synas i mars 2018.
I samband med framtagningen av den aktuella panelen hölls en dialog bland några
kommunikatörer i marknadsföringsgruppen för att kvalitetssäkra resultatet. I samband
med framtagningen framkom synpunkter gällande illustrationerna som vissa ansåg hade
ett litet ”barnsligt” intryck och såg ej ut att rikta sig till högstadieungdomar. Arla har egna
illustratörer och designerns men vi hoppas kunna vara med och påverka eventuellt
kommande paneler ytterligare.
Maria E. tar en dialog med Arla angående möjligheten till fler paneler och ska då erbjuda att
Mf-gruppen kan ta fram förslag på paneler.
Bo W. nämner att Norrmejeriers panel är ett utmärkt exempel med intervjuer med
ungdomar som studerar naturbruk idag. Elevintervjuer har nyttjats av Arla tidigare.
e. Attraktionskraft Naturbruk www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/
Projektet har senast befunnit sig på Tubecon (evenemang där profiler från sociala medier
träffar sina fans) i Kristianstad och Umeå samt på gymnasiemässan i Älvsjö för att
informera om naturbruksprogrammet.
Projektet planerar, tack vare en beviljad projektförlängning, även fortsätta sitt
integrationsarbete med bland annat studiebesök och föreläsningar under våren 2018 i
ledning av projektledare Emelie Karlsson.
f.

LRF/SLA-projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se
Maria E. tipsar om utbildningskartan på Jobba Grönts hemsida:
http://www.jobbagront.se/for-skolan_/utbildningskarta/.
Vi uppmärksammar alla i marknadsföringsgruppen att se över utbildningskartan för att se
om vi har tips på kompletterande punkter inom naturbruksprogrammet på gymnasienivå.
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g. Sociala medier (Naturbruk.se Facebook, Instagram)
Vi ser att filmer och intervjuer/personifierade bilder av arbete i gröna näringar är väldigt
populärt på våra digitala kanaler.
Emelie K. tar gärna emot material att kunna publicera på våra sociala medier. Emelie
skickar ut information till mötesdeltagarna hur de kan bidra till våra digitala plattformar
genom att dela material på https://www.facebook.com/groups/962265700466799/ .
h. Rikskonferens Naturbruk 2018, 25-27 april i Gamlebytrakten www.naturbruk.se/for-nbskolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2018/
Planering inför rikskonferensen pågår. Som tidigare nämnt har gymnasieministern visat
intresse för att medverka, vi håller tummarna.
Michael I. informerar om att NYN planerar styrelsemöte 26/4 i samband med medverkan i
konferensen.
i.

Inför Ung-Ullbagge-nominering 2018 www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ungullbaggestipendiet/
Information om nominering och kriterier för Ung-Ullbagge ligger nu ute på webbsidan
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-ullbaggestipendiet/ung-ullbagge-2018/ .
Maria E. kommer göra ett utskick med info till skolorna gällande hur de går tillväga för att
nominera elevgrupper till stipendiet som delas ut under rikskonferens naturbruk.

j.

Skol-SM Showmanship 2018
Skol-SM i Showmanship anordnas 2018 av Uddetorp som vann 2017. Uddetorp har nu via
NF fått erbjudande från Frankrike om medverkan i tävlingen i Paris februari 2018.

k. Samverkan Landsbygdsnätverket, bl.a. Integrationsgruppen
www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/integrati
on.4.7f2f685151ec2c8738d485e.html
Naturbruksskolornas Förening har via Maria E fått en officiell plats i Landsbygdsnätverkets
integrationsgrupp som gett oss mycket bra kontaktytor.
Maria E, Bo W, och Emelie K kommer tillsammans dela på rollen som representant för
föreningen.
l.

Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.

6. Synliggöra Naturbruk på Yrkes-SM i Uppsala 25-27 april 2018?
Vi arbetar för att skapa en bra arbetsgrupp som tillsammans kan arbeta mot målet att belysa
naturbruksprogrammet på Yrkes-SM i Uppsala, som pågår samtidigt som Rikskonferens
Naturbruk.
Maria K. meddelar att Västra Götalands trailer med simulatorer inom projekt SIM-gården kan delta
vid Yrkes-SM.
Kan LRF/SLA-projektet Jobba Grönt medverka vid Yrkes-SM?
Maria E. för dialogen vidare med Jälla som planerar, utom tävlan, att visa naturbrukets möjligheter.
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7. Utvecklingsförslag naturbruk.se
Emelie presenterar ett utvecklingsförslag för naturbruk.se som gillas av marknadsföringsgruppen.
Framöver kommer således ett utvecklingsarbete ske på webbsidan för att säkerställa
användarvänlighet och tillgänglighet.
Mf-gruppen tackar Emelie för hennes proffsiga jobb!

8. inför Verksamhetsplan NF Marknadsföring 2018
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/marknadsforing-2017/

Vi har i verksamhetsplanen utgått från samma upplägg sen tidigare år. Vi uppmuntrar alla att se
över planen och rapportera om något ska inkluderas/exkluderas inför 2018.
Emelie K. och Maria E. arbetar tillsammans fram ett förslag på en ny verksamhetsplan (2018) inför
nästa marknadsföringsmöte.

9 . Nästa möte
Nästa telefonmöte sker 18/1 2018 kl. 08.30-09.30
Ring: 026 – 420 5313 , kod: 4534 #

10 . Övrigt
Emelie K. kommer fortsätta sin Webmastertjänst på 25% och Maria E. är anställd 60% i föreningen
under 2018 (samt jobbar extra via köp av tjänst i projekt).

11 . Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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