Till: Bo Wiberg <bo.wiberg@pitea.se>, Karin Stiernblad <karin.stiernblad@svalof.se>, Maria Kvarnmarker <maria.kvarnmarker@vgregion.se>, Helena Nöjd <
Helena.Nojd@regionhalland.se>, Gertrud Carlgren < gertrud.carlgren@lillerud.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@grona.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
Tors. 11 okt. 2018 kl. 08.30 – 09.30 Ring: 026 – 420 5313 kod: 4534 #
Deltagare: Bo Wiberg, Karin Stiernblad, Maria Kvarnmarker, Gertrud Carlgren, Jonathan Sohl,
Ralph Engstrand, Maria Elinder
1. Mötets öppnande. Välkommen Gertrud Carlgren från Lillerud, ny i gruppen !
2. Val av sekreterare: Maria Elinder
3. Dagordningen godkändes.
På grund av tidsbrist ajournerades sedan punkt 6, 7, 9, 11 till nästa möte.
4. Förra mötets anteckningar 4/9 godkändes. Läggs ut på www.naturbruk.se
5. Rapporter
a. Elevstatistik 15/9: nästan klar. Alla 66 NB-skolor har svarat. Ralph kontaktar
skolor där summeringar ej stämmer, denna kvalitetssäkring är inte riktigt klar än.
Insamlingen finansieras av NYN. Branscher, skolor och media efterfrågar sammanställningen. Agris Media (ATL) har fått information om några skolor som har ökning
på elever inom lantbruk för att göra ett inslag när statistiken är klar.
b. Nytt på naturbruk.se . Google tar nu betalt för vår Sverige-karta, utöver ett visst
antal klick. NF ska fixa uppgifter som saknas till Google.
c. Ung-Ullbaggar
MariaE har deltagit i möte med representanter från LB-nätverkets Unga i gröna
näringar-grupp, som gärna vill synliggöra företagsamma NB-elever. Förslag är att
synliggöra kommande nomineringar, samt vinnare 2019 som offentliggörs under
Rikskonferens Naturbruk i Högbo bruk 11 april 2019. Även Ung Företagsamhet är
intresserad av att synliggöra Ung Ullbaggar, delmängd som haft UF-företag.
MariaE ska skicka ut första info till skolorna angående Ung-Ullbagge-priset 2019.
d. Projekt Attraktionskraft Naturbruk www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraftnaturbruk/ Jordbruksverket har beviljat förlängning, slutredovisning i april 2019.
Medel finns till att ta fram en folder om utbildningar och jobb i de gröna näringarna.
Förslag från mötet: Bra, en ny folder behövs t.ex. vid branschmässor. Översätt gärna
till flera språk. Målgrupp: ungdomar, föräldrar, SYV. Mycket bilder, lite text. Lyft fram
(tips från UB) att NB ger ”öppna dörrar” inför framtiden: behörigheter till högskolan.
e. Aktuellt från SLU
Jonathan S: SLU arbetar med olika kampanjer mot/för ungdomar. Antagningsenheten ser över skrivningar om vilka behörigheter som gäller från NB.
Elisabeth Bringer Hallberg och Anna Giljam Nilsson (NF styrelse) samt MariaE deltar
i återkommande möte med VH- och NJ-fakulteterna (djur, lantbruk) på Ultuna
24/10.
NF har anmält deltagande i Ultunastudenternas näringslivsdag 14/11. MariaE gör
förfrågan ut till rektorerna: vilket behov har ni på kort och lång sikt att rekrytera
personal utbildad från SLU? Alnarps lantmästarstudenter planerar motsvarande dag
22/11. Vem kan representera alla NB-skolor där?
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f.

LRF/SLA-projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se - hur samverka ytterligare?
Branschen diskuterar om/hur detta viktiga arbete kan fortsätta. MariaE är inbjuden
till möte med Jobba grönt 23/10. NF styrelse har inbjudit Jobba Grönt till möte
21/11.
SLA har bytt namn till Gröna arbetsgivare.

g. NB på Yrkes-SM inför 2020 Helsingborg?
Idéer från mötet: Det finns en mängd ”NB-interna” SM som vi behöver få ett
helhetsgrepp om, kanske kan flera av dessa samordnas till samma plats och tid, t.ex.
vid Yrkes-SM 2020? Branscherna planerar möte med Worldskills, Kristine Wiklund
Gröna arbetsgivare har den bollen, där även NF samt medverkande skolor i YrkesSM 2018 önskar delta (Jälla, Ösby, VG-region). Branscherna diskuterar möjlighet till
fler tävlingsgrenar utöver trädgårdsanläggning, och vill gärna ha in tips (t.ex. djursjukvård med motsvarande tävling som humanvård?).
h. MatRätt – läromedel om hållbar matproduktion från SJV, LRF www.matratt.com
Är detta ett läromedel som även NB-skolor har nytta av? Kolla gärna!
i.

GDPR – vad/hur tänka för naturbruk.se och NB-skolor ? web, FB, Instagram (Maria)
Vilken information bör stå på www.naturbruk.se t.ex.? MariaE har uppdrag att se
över detta. Ralph har gjort ett första förslag.

6. Uppföljning fortbildningsdagen 20/9:

- Utvärdering
- Nytt namn på Mf-gruppen? - undvik ordet Marknadsföring
- Gemensamma #hashtags i sociala medier (Gertrud Carlgren)
- Utveckla eller avsluta Facebook och Instagram Naturbruk.se ? Ansvarig person?
- Input till Rikskonferens Naturbruk 10-12 april: tips på föreläsare?
Denna punkt bordlades efter konstaterande av mycket positiva utvärderingar med tips inför
nästa år:
- bra med möte i Stockholm + gärna halvdag på Rikskonferens NB
- mer från UngdomsBarometern
- utbildning i marknadsföring på Youtube resp. snapchat
Tips inför nästa års gruppdiskussioner:
- när fler (stora) program finns på skolan – hur kan ändå NB få en framträdande roll?
- hur få branscherna att prioritera att ta emot våra APL-elever?
7. Budskap v. 46 i NF-eget Nyhetsbrev på www.SYV.nu - bordlades, MariaE återkommer
8. Gymnasium.se YrkesGuiden – egen sida? Förra året via av AN-projektet (se bifogat mejl
samt https://www.gymnasium.se/yrkesguiden/naturbruk-se-11585 )
Beslut att inte bekosta en profilsida för NB-skolorna i Yrkesguiden på Gymnasium.se, men
att föreslå detta för branscherna/Gröna Jobb.
9. Verksamhetsplanen 2018 (beslut från årsmötet bifogas) - bordlades
a. Fortsätta Stick ut-kampanj, eller byta t.ex. till ”Välj smart – välj naturbruk” + ny färg?
10. Kommande telefonmöten: to 8/11 kl. 08.30 – 10 samt on 19/12 kl. 08.30 – 09.30
Ring 026 – 420 5313 kod: 4534 #
11. Övrigt - bordlades
12. Mötets avslutande
Ordförande BoW tackade deltagarna för ytterligare ett mycket kreativt och bra möte!
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Vid datorknapparna agr. Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se tel. 070 - 56 87 318
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