Till: Bo Wiberg <bo.wiberg@pitea.se>, Karin Stiernblad <karin.stiernblad@svalof.se>, Helena Nöjd < Helena.Nojd@regionhalland.se>,
Maria Kvarnmarker <maria.kvarnmarker@vgregion.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>, 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. 8 nov. 2018 kl. 08.30 – 10.00 Tele.konferens: 026 – 420 5313 kod: 4534 #
Deltagare: Bo Wiberg, Maria Kvarnmarker, Gertrud Carlgren, Helena Nöjd, Jonathan Sohl, Ralph
Engstrand, Maria Elinder
1. Mötets öppnande.
Välkommen ny i gruppen: Helena Nöjd, Region Halland, Munkagård.
2. Val av sekreterare: Maria Elinder
3. Dagordningen godkänns.
4. Förra mötets anteckningar 10/11 godkänns, de läggs ut på naturbruk.se.
5. Rapporter
a. Elevstatistik 15/9 klar www.naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik/ efter diverse påminnelser och
kvalitetskontroller. Stort tack Till Ralph. Maria E meddelar NYN samt ATL som ställt fråga.
Antalet NB1-elever har ökat 6 procent jämfört med samma skolor som 2017. Vi tror att
JobbaGrönt-projektet bidrar till det positiva resultatet.
b. Nytt på naturbruk.se : Google-kartan behöver uppdateras (ska fixas via uppdatering av NF:s
kontokortsuppgifter).
Annie Magnusson, fd Ökna och denna grupp, har nu NF:s uppdrag att lägga ut ”NBgemensamma” nyheter på Facebook och Instagram. Annie efterfrågar att fler skolnyheter
läggs in i den slutna Stick ut-gruppen, varifrån Annie m.fl. kan publicera. Viktigt att
nyheterna är ”NB-generella” och inte alltför skolspecifika.
c. Ung-Ullbagge-stipendiet 2019: Maria E ska skicka ut info till NB-lärare entreprenörskap,
sista anmälningsdag 31/1. Vinnare offentliggörs vid Rikskonferens Naturbruk 11/4.
Planeras samverkan kring marknadsföring med LB-nätverkets Unga i Gröna näringar-grupp.
d. Proj. Attraktionskraft Naturbruk www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-naturbruk/ ,
angående att ta fram gemensamt info-material till träffar hos målgrupperna, resp. vid
studiebesök på NB-skolor. Behov av foton på ungdomar som inte ser svenska ut. Bosse
undersöker om Mimmi A har foton. Har Mf-gruppen foton att dela med sig av?
Ev. ta fram ett visitkort/flyer + utveckla broschyr på nätet?
BoW undersöker vidare med företag, samt diskuterar med NF styrelse 21/11.
Gertrud efterlyser samverkan mellan olika aktörer som arramgerar studiebesök till NBskolor med nya svenskar som målgrupp.
Idé: intresserade NB-skolor kan ordna drive med samtidig besöksvecka nästa sommar?
Maria E (och Bosse) jobbar vidare med AN-projektet.
e. Aktuellt från SLU
Minnes från möte 24/10 mellan VH-, NJ-fakulteterna samt NF hade skickats ut innan mötet.
SLU har vision om att dubbla antalet studenter, och då bör NB-skolornas elever vara en
viktig målgrupp. Tips från Mf-gruppen: SLU bör framställa info-material angående
möjligheter att via NB som väg (motsvarandebedömningar i biologi etc.) sedan läsa vid SLU.
Detta kan NB-SYV sprida i sina kontakter med grundskole-SYV.
Diskussion om möjligheten att NB-skolor och SLU nyttja gemensamma #hashtags. Vilka
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kan/bör vi använda? Beslut att hashtags samlas in och diskuteras vid nästa möte.
f.

NF-monter Ultunastudenternas Näringslivsdag 14/11, Lantmästardagen 22/11
NF medverkar med monter på SLU Ultuna genom Mimmi Andersson, Gran och Maria E, samt
i Alnarp via Segragymnasiets Karna Pommer och Sara Hansson.

g. LRF/Gröna arbetsgivar-projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se - hur samverka ytterligare?
Anna B har förhinder vid dagens möte. Pernilla Å-F deltar vid NF styrelsemöte 21/11.
Vilka yrkestitlar bör vi använda? Viktigt att diskutera tillsammans utbildningsanordnare och
branscher, se t.ex. Jobba Grönt www.jobbagront.se/yrken/ samt GymnasieGuidens presentation www.framtid.se/yrken/naturbruk och www.framtid.se/yrken/djurens-sjukvard .
h. NB på Yrkes-SM inför 2020 Helsingborg? Vilka NB-(interna) tävlingar känner ni till?
Branscherna diskuterar möjlighet till fler tävlingsgrenar vid ”stora” Yrkes-SM utöver
trädgårdsanläggning, t.ex. skogsmaskinförare,. Branscherna vill gärna ha in tips (t.ex. djursjukvård med motsvarande tävling som humanvård?).
EM i Skog genomförs på Svenljunga i maj, detta kräver stort engagemang.
Bosse nämner Agrolymics inom Europea.org, där Sverige fått förfrågan att vara värd 2023.
i.

MatRätt – läromedel om hållbar matproduktion från SJV, LRF, är det något som ni kan nyttja
på skolorna? www.matratt.com

j.

Övriga rapporter
Maria K berättar att Tremedia, med Riksväljaren och programvaljaren.se har en film till SYV
där information saknas om NB Skog. Kan vi påverka innehållet? Bättre tipsa SYV och
föräldrar att nyttja Skolverkets material. Vad anser SYN ? Maria K undersöker vidare.

6. Uppföljning fortbildningsdagen 20/9

Nytt namn på Mf-gruppen? - undvik ordet Marknadsföring.
Förslag till NF styrelse: Kommunikationsgruppen NB riks
Gemensamma #hashtags i sociala medier (Gertrud Carlgren): se punkt 5e ovan.
7. Förslag till Nyhetsbrev v. 46 på www.SYV.nu. Maria E återkommer med förslag.
8. Verksamhetsplanen 2018
Fortsätta Stick ut-kampanj, eller byta t.ex. till ”Välj smart – välj naturbruk” + ny färg?
Vi bör ta fram offerter från olika företag, t.ex. via Ungdomsbarometern, Jobba Grönts samarbetsföretag samt att Bosse har en kontakt via Piteå. Idé: Utgå från UB:s ingångsvärden, samverka
med SLU: ”naturbruk är lösningen på framtida samhällsproblem”.
9. Nästa tel.möte: on 19/12 kl. 08.30 - 09.30
10. Övrigt 11. Mötets avslutande. Tack för givande dialog och process!
Vid datorknapparna Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se
Naturbruksskolornas Förening, www.naturbruk.se tel. 070 - 56 87 318
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