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Till: Bo Wiberg <bo.wiberg@pitea.se>, Karin Stiernblad <karin.stiernblad@svalof.se>, Maria Kvarnmarker 
<maria.kvarnmarker@vgregion.se>, Jonathan Sohl <jonathan.sohl@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>,  Wictoria Bondesson <wictoria.bondesson@lrf.se, Ralph Engstrand <ralph@naturbruk.se> 

 

Minnes från telefonmöte i Mf-gruppen riks; NB-skol-, bransch, SLU-representanter 
 

Tis. 4 sept. 2018 kl. 08.30 – 09.30  
 
Deltagare: Bo Wiberg, Karin Stiernblad, Jonathan Sohl, Ralph Engstrand, Maria Elinder 
 

1. Mötets öppnande. Val av sekreterare: Maria Elinder 
 

2. Dagordning godkändes 
 

3. Förra mötets anteckningar 22/5 lades till handlingarna. 
 

4. Rapporter 
a. Elevstatistik 15/5: antal 1:a-sök till NB.  

Sammanställning se www.naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik/  visar en liten ökning. Fler 
skolor är medlemmar 2018, så siffrorna är ej helt jämförbara med förra året. Vi 
avvaktar resultatet av 15/9 statistiken. 
 

b. NB i GymnasieGuiden med branscherna 
NYN, HYN och SYN har finansierat annonssidan även i år, vilket Nb-skolorna tackar 
för. Mindre uppdatering från 2017.  
 

c. Nytt på naturbruk.se  
Ralph ställer upp som ”seniorkonsult” och uppdaterar olika sidor, vilket vi tackar för. 
 

d. Sociala medier (Naturbruk.se Facebook, Instagram)  
Vi saknar personell resurs att hålla de sociala medierna levande. Hur ska detta lösas? 
Att diskutera 20/9. 
 

e. Ung-Ullbaggar: samverka marknadsföra m LB-nätverket – Unga i Gröna näringar? 
Maria har inbjudits till telefonmöte med LB-nätverkets Unga i gröna näringar-grupp, 
som gärna vill synliggöra företagsamma NB-elever. 
 

f. Proj. Attraktionskraft Naturbruk www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/  

Projektförlängning ska begäras. En avslutande del i projektet kvarstår: att ta fram en 
folder om utbildning och arbete i gröna näringar, samt arrangera föreläsningar och 
studiebesök på NB-skolor för nya målgrupper. 
 

g. Aktuellt från SLU. Synliggöra behörighet i Biologi från NB ? 
Jonathan medverkar i fortbildningen 20/9. Jonathan kollar hur behörigheter i 
Biologi, motsvarandebedömning från NB, synliggörs på SLU:s utbildningssidor. 
 

h. LRF/SLA-projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se  

Representant saknas vid dagens möte, men medverkar 20/9. Hur kan NB-skolorna 
samverka ytterligare med detta viktiga projekt? 
 

i. NB på Yrkes-SM inför 2020 Helsingborg? 
Kristine Wiklund, SLA, kommer att samordna ett möte med Worldskills. Hur kan fler 
yrkesområden än trädgårdsanläggare synliggöras och kanske tävla? 
 

j. MatRätt – läromedel om hållbar matproduktion från SJV, LRF www.matratt.com  
Ett tips som kan nyttjas av NB-skolorna i undervisningen. 
 

http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik/
http://naturbruk.se/
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/
http://www.jobbagront.se/
http://www.matratt.com/
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k. Övriga rapporter - 
 

5. Inför Mf-dagen 20/9: Ungdomsbarometern, Jobba Grönt, SLU, GDPR.  Gruppdiskussioner? 
Fler skolrepr. till Mf-gruppen riks. Nyttja möjlighet till erfa-utbyte 21/9? 
Planeringen för dagen fortskrider enligt plan. Annie kommer att medverka med lite tankar 
från 10 års arbete, hon kommer att sluta på Öknaskolan i oktober. 
 

6. Verksamhetsplanen 2018 (beslut från årsmötet bifogas) 
a. Fortsätta Stick ut-kampanj, eller byta t.ex. till ”Välj smart – välj naturbruk” + ny färg?  
En fråga att diskutera vid Mf-dagen. 
 
b. GDPR – vad/hur tänka för naturbruk.se och NB-skolor ?  web, FB, Instagram 
NF diskuterar vid sitt nästa styrelsemöte. 
 
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 ) 
Att diskutera med skolor, LRF/SLA och SLU 20/9. Skåne har bra samverkan skolor – bransch 
genom regionalt yrkesråd samt kompetensforum Gröna näringar. 
 
e. Enkät till nya NB1-elever i aug. 2018 pågår och presenteras 20/9 
     2017-sammanställning: www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2017/10/Sammanstllning-elevenkt-k1.pptx  
 

7. Nyhetsbrev SYV.nu  v. 46 – vad lyfta? 
Frågan adjungeras till nästa möte. 
 

8. Nästa möte: torsdag 11 oktober 2018 kl. 08.30 – 09.30 
 

9. Övrigt 
 

10. Mötets avslutande 
 
Vid datorknapparna agr. Maria Elinder  maria.elinder@naturbruk.se 
Naturbruksskolornas Förening,  www.naturbruk.se tel. 070 - 56 87 318 
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