Till: Bo Wiberg <bo.wiberg@pitea.se>, Annie Magnusson <annie.magnusson@oknaskolan.se>, Pär Höglund <rektor@nytorpcentrum.se>,
Karin Stiernblad <karin.stiernblad@svalof.se>, Maria Kvarnmarker <maria.kvarnmarker@vgregion.se>, Jonathan Sohl
<jonathan.sohl@slu.se>, Li Gessbo SLU NJ-fak <li.gessbo@slu.se>, Lotta Lantz SLU VH-fak <Charlotta.Lantz@slu.se>, Michael Insulander
<michael.insulander@lrf.se>, Pernilla Åkerström Frid <pernilla.akerstrom.frid@lrf.se>, Anna Bornhammar <anna.bornhammar@slaarbetsgivarna.org>, Maria Elinder <maria.elinder@naturbruk.se>, Jeanett Rousu <jeanett.rousu@rattvik.se>, Wictoria Bondesson
<wictoria.bondesson@lrf.se>, annamia.olvmyr@slu.se

Minnesanteckningar från telefonmöte i Mf-gruppen riks; NB-skol-, bransch-, och SLUrepresentanter
Tors. 12 april. 2018 kl. 08.30 – 09.30 Ring: 026 – 420 5313 , kod: 4534 #
Deltagare:

Bo Wiberg, Naturbruksskolornas Förening NF, samt Gran
Pär Höglund, Nytorp
Annamia Olvmyr, SLU
Anna Bornhammar, LRF-SLA-projektet Jobba Grönt (30 min)
Maria Elinder, NF

1. Mötets öppnas
SLU:s representant för dagen, Annamia Olvmyr (studentrekrytering Alnarp, #Pluggagrönt)
hälsas särskilt välkommen.
2. Val av mötessekreterare: Maria Elinder
3. Dagordningen godkändes.
4. Förra mötets anteckningar 22/2 godkändes.
5. Rapporter
a. Gymnasiemässan NV Skåne, Helsingborg 4 - 5/4. Medverkande skolor är nöjda
med samverkan i monter ”Naturbruksprogrammet” med vepor etc. från NF riks.
Värdefullt att Jobba grönt-ambassadörer medverkade.
Maria E vidarebefordrar foton från mässan.
b. NB på Yrkes-SM Uppsala 25-27/4, trailer med simulatorer m.m.
Uppsala yrkesgymnasium Jälla, VG-regions projekt SIMgården, Ösby Västmanlands
naturbruksgymnasium, NF, Jobba grönt-ambassadörer, NYN och SYN planerar
samverkan i VG-regions stora trailer + förtält. Nästa planeringsmöte: 20/4.
c. Rikskonferens Naturbruk 25-27/4, Västervik
Planeringen rullar på, bl.a. med medverkan av branscher och SLU 26/4, se
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2018/.

d. 10 Ung-Ullbagge-nomineringar (vinnare presenteras 26/4) – hur marknadsföra?
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-ullbaggestipendiet/ung-ullbagge-2018/

Jeanett Rousu erbjuder sig att lägga ut FB-nyheter om de nominerade, samt sedan
vinnaren. Jobba Grönt erbjuder att sprida information, t.ex. via Instagram.
e. Aktuellt från SLU (minnes från möte 8/3 bifogas)
Annamia informerade bl.a. om www.slu.se/pluggagront.
Mötet diskuterade vikten av att SLU vid presentation av behörigheter till grundutbildningar även tydligt anger motsvarandebedömning i biologi och naturkunskap
för Naturbruksprogrammet. Detta kan få fler att välja NB, liksom att de senare
slipper få information från studievägledare m.fl. om att de inte är behöriga i t.ex. Bi2.
f.

LRF/SLA-projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se
Anna Bornhammar berättade att efterfrågan på ambassadörer nu är större än

möjligheten att medverka i olika arrangemang. Fler filmer för youtube kommer att
spelas in.
LRF och SLA diskuterar på vilket sätt Jobba Grönt ska kunna drivas vidare efter 2018.
g. Attraktionskraft Naturbruk www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/
AN-projektet, med fokus på information till nya målgrupper, är just nu i planeringsfas, i avvaktan på rekvirerade medel från SJV samt ny projektledare.
h. Nytt på naturbruk.se
Ralph Engstrand, f.d. webmaster naturbruk.se, hjälper oss med uppdateringar tills
nya webmastern Jeanett Rousu tillträder efter sommaren. Nu fokus på Ung-Ullbaggenomineringar, rikskonferens naturbruk samt (ständig) påminnelse till skolor om
uppdatering av e-postadresser etc.
i.

Sociala medier (Naturbruk.se Facebook, Instagram)
Annie Magnusson och Jeanett Rousu planerar viss uppdatering på sociala medier
under våren, där Jeanett bl.a. prioriterar Ung-Ullbagge-nomineringar.
Jeanett planerar sammanställa information om GDPR, samt önskar input kring detta.

j.

Övriga rapporter
Wången blir medlem nr. 55 i NF.
Bo Wiberg har varit på möte på regeringskansliet angående NB-skolornas
möjligheter att erbjuda vuxenutbildningar för nya målgrupper.
NF har besvarat remiss från Skolverket rörande NB examensmål och inriktningar.

6. Verksamhetsplanen 2018 (förslag till årsmötet bifogas)
Mf-gruppens förslag till bilaga verksamhetsplan marknadsföring skickas vidare till NF:s
årsmöte. Vill vi fortsätta med Stick-ut-kampanjen? Frågan ställs även vid årsmötet.
7. Inför Mf-dagen 20/9: Tema, föreläsare? Nyttja möjlighet till erfa-utbyte 21/9 ?
Maria E får i uppdrag att kontakta Ungdomsbarometern om möjlighet att medverka med
föreläsning 20/9 på LRF.
Anna B presenterar Jobba Grönt-projektet.
Önskvärt med SLU-medverkan.
Möjliga tävlingsgrenar och/eller uppvisningar i Yrkes-SM 2020 är annat att diskutera.
Information bör gå ut till skolorna angående datum, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte
dagen därpå 21/9, samt tips på billigt boende.
8. Nästa möte
Nästa telefonmöte: tisdag 22/5 kl. 08.30 – 09.30. Ring 026 – 420 5313 , kod: 4534 #.
9. Övrigt. Inga övriga punkter.
10. Mötet avslutas. Bosse Wiberg tackade deltagarna för ett som vanligt givande möte.
Vid datorknapparna
Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se
Naturbruksskolornas Förening, www.naturbruk.se tel. 070 - 56 87 318

