
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@sla-
arbetsgivarna.org>, Maria Elinder <maria.elinder@naturbruk.se>, Jeanett Rousu <jeanett.rousu@rattvik.se>, Wictoria Bondesson 
<wictoria.bondesson@lrf.se>, annamia.olvmyr@slu.se , Ralph Engstrand <ralph@naturbruk.se> 

 

Minnesanteckningar tel. Mf-gruppen riks; NB-skol-, bransch, SLU-representanter 
 

Tis. 22 maj 2018 kl. 08.30 – 09.30   Ring: 026 – 420 5313  kod: 4534 #  

 
Deltagare:  Bo Wiberg, Naturbruksskolornas förening, NF, samt Gran 

Jeanett Rousu, Stiernhööksgymnasiet 
Pär Höglund, Nytorp 
Maria Kvarnmarker, Vregion 
Karin Stiernblad, Svalöf 
Jonathan Sohl, SLU 
 
 

1. Mötets öppnande.  
 

2. Val av sekreterare: Jeanett Rousu. Maria Elinder kunde tyvärr inte vara med. 
 

3. Dagordning  
 

4. Förra mötets anteckningar 12/4 (bifogas) 
 

5. Rapporter 

a. LRF/SLA-projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se 
Jobba grönt-projektet används runt om i landet. Hur bokar man upp dem frågades och vi sparar den 
frågan till Anna Bornhammar kan vara med på telefonmötet. 
Jobba grönt var med på SM i Uppsala och det samarbetet fungerade väldigt bra och montern var 
välbesökt. 
 

b. NB på Yrkes-SM Uppsala 2018, trailer med simulatorer + inför 2020 Helsingborg? 
Maria K rapporterar att hennes kollegor besökt SM. Deras bild var mycket positiv. Väldigt mycket 
människor och fokus inte på tävling utan på möten. Tyvärr låg Naturbrukskonferensen samma dagar. 
Projektet SIM-gården kommer att synas i Almedalen mån-ons. Naturbruksföreningen kommer att 
närvara i samarbete med Gotlands Grönt centrum med flera. 
Vi kan ta vidare SM/tävlingsfrågor i marknadsföringshelgen i september och se hur vi kan lyfta fram 
det på olika sätt och använda det bättre i marknadsföringssynpunkt. 
Förslagsvis måste vi börja denna planering i god tid så att vi redan 2019 kan börja förbereda, kvala in 
osv. 
 

c. Rikskonferens NB 2018 www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-
naturbruk-2018/ 
Det var fantastiska dagar i Västervik. Vi genomförde årsmöte och har utvärderat. Nästa möte blir i Gävle 
på Realgymnasiet och vi kommer att gå ut med datum för detta och en första inbjudan i juni. 
Realgymnasiet har nu för övrigt gått med i Naturbruksskolornas förening med alla sina skolor. 
 
 

d. 10 Ung-Ullbagge-nomineringar med vinnare BeeWare UF – hur marknadsföra? 
    www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-ullbaggestipendiet/ung-ullbagge-2018/  
Förslag är att pressrelease bör lämnas till Land och andra stora tidningar och vi kan inte i dagsläget 
svara för vad som gjorts eller inte. Karin hör av sig till LAND och hör om de vill skriva om det. 
 

e. Aktuellt från SLU. Synliggöra behörighet i Biologi från NB 
SLU har information på sin webbsida som en generell information hur behörigheten fungerar. Hur 
sprider man detta vidare till eleverna i våra föreningsskolor? 
En utmaning att jobba med är också att mottagarna inte alltid är mottaglig eller förstår informationen! 
Roligt från SLU är att mark/växt-utbildningen har ökat med det dubbla. Hur detta kommer sig ska 
undersökas i höst när de börjar. 
Vi pratade kring antagningsförfarandet kring veterinärutbildningen och kring att attrahera 
internationella studenter men också ungdomar i hela landet att vidareutbilda sig. Av naturliga orsaker 
attraherar utbildningarna framförallt lokalt där utbildningarna ligger. 
 

http://www.jobbagront.se/
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2018/
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f. Proj. Attraktionskraft Naturbruk www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/  
Vi har fått pengar och nu behövs en projektledare. Vi återkommer i frågan när Maria är tillbaka. 
 
 

g. Nytt på naturbruk.se  
Ralph har jobbat en del med att uppdatera kontaktlistorna.  
 

h. Sociala medier (Naturbruk.se Facebook, Instagram)  
Vi diskuterade vår facebook i förhållande till GDPR. 
 

i. MatRätt – läromedel om hållbar matproduktion från SJV, LRF www.matratt.com  
Vi återkommer i frågan när Maria är med. 
 

j. Elevstatistik-insamling 15/5 pågår: antal 1:a-sök till NB 
Insamling pågår. Syftet är att se hur intresset för våra utbildningar ser ut och se trender/trendbrott. Vi 
gör det på uppdrag av NYN. 
 

k. Övriga rapporter – Landsbygdsministern sammankallade entreprenörer inom Skogsbranschen till 
regeringskansliet och lyfte frågan ”Hur hanterar vi jämställdhetsfrågan/Meetoo”. Vi får återkomma till 
rapport kring detta. 

 
6. Verksamhetsplanen 2018 (beslut från årsmötet bifogas) 

a. Fortsätta Stick ut-kampanj, eller byta t.ex. till ”Välj smart – välj naturbruk” + ny färg? Vi skulle kunna 
diskutera frågan vidare på marknadsföringsträffen i höst och till de som anmäler sig kan vi ge en uppgift att 
undersöka hos sina elever vad de tycker om allt från våra forum till färg och ordval.  
 

               b. GDPR – vad/hur tänka för naturbruk.se och NB-skolor ?  web, FB, Instagram 
                    Vi tänker att vi återkommer till den frågan under marknadsföringshelgen. 
 

c. Idé: samverkan NB-skolor, Jobba Grönt , SLU  
   - på (gymnasie-)mässor över landet 
   - nå studenter på SYV-och lärarutbildningar över landet?  
     (Svalöf se www.atl.nu/atltv/lantbruk/de-lar-larare-om-lantbruk/lZozyT7as7pYSyApUH7u9w ) 
Svalöf använder ATL för att söka efter lärare. 
 
d. Sida om NB i GymnasieGuiden med branscherna även ht 2018? (2016 = 2017 bifogas) 
Finansierat av yrkesnämnderna och tidigare annons bifogas. Bilderna måste ses över för att säkerställa att vi 
följer GDPR. 
e. Förslag enkät till nya NB1-elever i aug. 2018 (bifogas)  
     2017-sammanställning: www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2017/10/Sammanstllning-elevenkt-k1.pptx  
 

7. Inför Mf-dagen 20/9: Tema, föreläsare?  Nyttja möjlighet till erfa-utbyte 21/9? 
Ungdomsbarometern, GDPR (diskussionsforum). Se punkt 6. 
 

8. Nästa möte 
Vi avvaktar datum för detta. Bosse pratar med Maria först. Vi hörs via mail. 
 

9. Övrigt. Vi hann inte med några övriga frågor idag. 
 

10. Mötets avslutande. 
 
Minnesanteckningar skrevs av Jeanett Rousu 
jeanett.rousu@rattvik.se Tel. 0248-70429 
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