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

Torsdagen den 18 januari 2018 kl. 08.30 – 09.30

Deltagare:

Bo Wiberg/NF, Grans, Pär Höglund/Nytorp, Maria Kvarnmarker/VG-region,
Emelie Karlsson/NF, Gamleby, Li Gessbo/SLU, Wictoria Bondesson/LRF, Maria
Elinder, NF

Förhinder:

Annie Magnusson/Ökna, Karin Stiernblad/Svalöf, Pernilla Åkerström Frid, Anna
Bornhammar/LRF-SLA Jobba Grönt, Michael Insulander/NYN

1. Mötets öppnande
Bo Wiberg öppnar mötet. Li Gessbo från SLU hälsas särskilt välkommen som ny i gruppen.

2. Val av sekreterare
Emelie Karlsson utses till sekreterare, Maria Elinder gör ev. kompletteringar innan utskick.

3. Dagordning
Dagordning fastställdes utan kompletterande punkter.

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

5. Rapporter
a. Emelie slutar tyvärr 29/1. Förslag ny webmaster ca 20 - 25 procent?
Emelie K slutar för en ny tjänst och har sin sista arbetsdag den 29/1. Naturbruksskolornas
Förening arbetar med att hitta en ersättare och kommer återkomma i ärendet. Under tiden
kommer Maria E att genomföra webmasterarbetet.
b. Nytt på www.naturbruk.se
Emelie K och Maria E arbetar för att ta fram en ny undersida på naturbruk.se som primärt
ska rikta sig till ”nya svenskar”, såväl ungdomar som vuxna. Undersidan kommer
presentera information om jobb i gröna näringar och utbildningar inom naturbruk.
Emelie K och Maria E arbetar även med att se över så att alla medlemsskolor har korrekta
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kontaktpersoner inmatade på sina skolsidor.
c. Sociala medier (Naturbruk.se Facebook, Instagram)
Arbetet på sociala medier fortsätter som vanligt och vi mottar, som tidigare, gärna tips från
medlemsskolorna gällande material att publicera. Bidra gärna till våra digitala plattformar
genom att dela material på https://www.facebook.com/groups/962265700466799/.
d. Proj. Attraktionskraft Naturbruk
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/
Projektets styrgrupp kommer ha ett möte för att diskutera projektets fortsättning efter
Emelie K:s avslut som projektledare i januari. Annie har avslutat sitt arbete i december
2017 (redovisning till SJV återstår). Vi återkommer till frågan. Emelie och Maria jobbar
intensivt med Emelies sista delar.
e. LRF/SLA-projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se
Jobba Grönt-projektet fortsätter som planerat under 2018. Organisationerna har ännu ej
fattat något officiellt beslut om fortsättning, men man ser att det finns behov av ett fortsatt
arbete även efter 2018.
Projektet Attraktionskraft Naturbruk tackar för det fina samarbete vi haft med Jobba Grönt
på mässor och dylikt.
f.

Film om Ösby-elever #skog.16 https://www.youtube.com/watch?v=Uds_0FI4pfM
Några elever från Ösby medverkade i montern tillsammans med Attraktionskraft
Naturbruk på gymnasiemässan i Älvsjö.
Projektledare Annie Magnusson intervjuade då dessa elever om deras framgångsrika
Instagramkonto (@skog.16) och tog sedan fram en film av materialet (se länk ovan).
Vi tipsar alla skolor om att involvera eleverna i arbetet att synliggöra sin utbildning och
skola.

g. Aktuellt från SLU + https://www.slu.se/pluggahallbart , www.slustudentpool.se/
SLU gör stora satsningar på studentrekrytering. Se även https://www.slu.se/pluggadjur.
Man har haft en intern studentrekryteringskonferens för att diskutera arbetet närmare.
Närmaste aktiviteter är öppet hus på alla studieorter där man bjuder in alla som är
intresserade av SLU och deras utbildningar. Man har även börjat ordna studiebesöksdagar
där man kan få komma och hälsa på utöver de traditionella ”Öppet Hus”-dagarna”.
Maria E tipsar om möjligheten att nyttja e-postlistor till t.ex. medlemsskolornas skolledare,
SYV och marknadsförare, se http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/personalkontakt/.
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h. Mjölkpaneler
Norrmejerier har haft mjölkpanel aktiv under hösten. Skånemejerier och Arla kommer ha
panel aktiv under våren 2018.
i.

Inför Rikskonferens Naturbruk 2018, 25-27 april i Gamlebytrakten
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk2018/
Naturbruksskolornas Förening arbetar med att ta fram ett bra innehåll till konferensen.
Information kommer uppdateras kontinuerligt på naturbruk.se.
Tyvärr verkar inte gymnasieministern kunna närvara som förväntat.
Tips på punkt som togs upp under mötet är medverkan från annan bransch som jobbar
aktivt tillsammans med ”sina” skolor med marknadsförings- och kommunikationsfrågor,
finns det något vi kan anamma i vår bransch?
Vi efterfrågor fler tips på punkter att ta upp på konferensen.

j.

Ung-Ullbagge-nomineringar 2018 www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ungullbaggestipendiet/
Sista januari är deadline för anmälningar till stipendiet. Anmälningarna börjar droppa in.

k. Unga röster 2017 – rapport från Fryshuset
Maria E tipsar alla att kolla på denna rapport från Fryshuset (https://fryshuset.se/wpcontent/uploads/2017/12/ungaroster2017.pdf ) . Budskap från de unga: Lyssna på oss.
l.

Övriga rapporter
Bo W rapporterade om regeringens satsning på ”enklare vägar till gröna jobb”. Bo W har
presenterat naturbruksskolorna som en bra arena för utbildningsinsatser, på väg till
jobben. Skogsstyrelsen har samordningsansvar, och för en dialog med olika parter.
Maria E har intervjuats av ATL gällande naturbruksgymnasierna och elevantalen på
skolorna i Sverige.

6. Inför Verksamhetsplan NF Marknadsföring 2018
Förslag till verksamhetsplan 2018 kommer att presenteras vid NF:s årsmöte på Rikskonferens
Naturbruk. Ett förslag på dokumentet har tagits fram där vi utgår från huvudpunkter som även
varit aktuella tidigare år.
Punkten bordläggs till nästa möte.
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7. Inför Mf-dagen 20/9: Tema, föreläsare?
Vi efterfrågar tips på teman och föreläsare inför marknadsföringsdagen 20/9. Dagen kommer, som
tidigare nämnts, ha en uppföljningsdag 21/9 för de som vill stanna kvar och diskutera ytterligare
marknadsföringspunkter med andra medlemsskolor.
Punkten bordläggs till nästa möte.

8. Synliggöra Naturbruk på Yrkes-SM i Uppsala 25-27 april 2018?
http://worldskills.se/event/yrkes-sm-2018-uppsala/
Maria E har försökt nå Jälla för att boka in möte med Yrkes-SM för att diskutera idéer om hur vi
kan visa upp naturbruksprogrammet på Yrkes-SM i Uppsala. Vi återkommer till denna punkt. Ev.
också medverkan av projekt SIMgårdens simulatorer från VG-region, om detta kan lösas praktiskt.

9 . Nästa möte
Nästa telefonmöte sker torsdag 22/2 kl. 08.30-09.30
Ring: 026 – 420 5313 , kod: 4534 #

10 . Övrigt
Inga övriga punkter.

11 . Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Tack för ett informativt och givande möte!
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