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>, Maria Elinder
<maria.elinder@naturbruk.se>, Wictoria Bondesson <wictoria.bondesson@lrf.se>, Ralph Engstrand ralph@naturbruk.se

Minnes: möte i Kommunikationsgrupp NB riks; NB-skol-, bransch, SLU-representanter
Ons. 19/12 2018 kl. 08.30 – 09.30 via telefonkonferens: 026 – 420 5313 kod: 4534 #
Deltagare:
Bo Wiberg NF o Gran, Maria Kvarnmarker VG-region, Helena Nöjd Region Halland Munkagård,
Jonathan Sohl SLU, Maria Elinder NF
1. Mötets öppnande
Bosse öppnar mötet. Anna Bornhammar har sedan förra mötet bytt jobb från Grona.org/
Jobba grönt-projektet, och därmed slutat i vår grupp.
2. Val av sekreterare: Maria E
3. Dagordningen godkänns.
4. Förra mötets anteckningar från den 8 november godkändes, läggs ut på naturbruk.se.
5. Rapporter
a. SYV.nu Nyhetsbrev med JobbaGrönt-bilder syv.nu/nyhetsbrev-102-stick-ut-valj-naturbruk/
SYV-brevet publicerades v. 46. Maria E stämde av innehåll och hänvisningar till . SLU och
JobbaGrönt med Komm.-gruppen.
Varmt tack till Jobba grönt för bildmaterialet i nyhetsbrevet!
b. Nytt på naturbruk.se . Vår seniorkonsult Ralph uppdaterar material, samt påminner
skolor om uppdatering av e-postlistorna på https://www.naturbruk.se/for-nbskolor/personalkontakt/. Kolla gärna din skola, och jämför med några andra.
c. Offerter inför ny kampanj som kan ersätta Stick ut – välj naturbruk !
NF önskar ta fram ett nytt budskap samt foton, som kan nyttjas i gemensam
kommunikation kring naturbruksutbildningar. Detta bör hänga ihop med, och förstärka,
budskap och bildval som nyttjas av Jobba grönt och SLU grundutbildning. Vi vill nå nya
målgrupper, t.ex. ungdomar med utländsk bakgrund, vilket påverkar bildvalet.
Hur långt i arbetet hinner vi till rikskonferensen? Maria E påbörjar skrivning av
uppdrag, vilket stäms av med Komm.gruppen och NF styrelse innan det skickas till några
företag. Tips på företag?
Maria K tipsar om möjligheten att tillsammans med branschen göra något motsvarande
som Teknikföretagen gör, se https://breddabilden.teknikforetagen.se/ :
”BREDDA BILDEN är en bildbank som skapats för att komplettera bilden av vad teknik är
och vilka som jobbar inom teknik och industri. Här ligger fokus på innovation,
problemlösning och framför allt på att lyfta fram kvinnor som verkar inom branschen. Var
med och bredda bilden av teknik och skapa nya förebilder genom att välja bilder från
Bredda Bilden i din kommunikation.”
d. Datum fortbildningsdag Ungdomskommunikation NB 2019
NF styrelse har bestämt datum, to. 19/9, och tar gärna emot förslag på föreläsare.
Maria E undersöker om vi kan vara på LRF (LRF planerar flytt snett över gatan).
e. NF vid Ultunastudenternas Näringslivsdag 14/11, Lantmästardagen 22/11
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NF har, för första gången på ett antal år, medverkat via medlemsskolor vid studenternas
näringslivsdagar på Ultuna (inkl. Maria E) och i Alnarp. Vi har visat arbetsmöjligheter
vid Sveriges naturbruksgymnasier. Medverkan planeras vid skogsmästarstudenternas
dag i Skinnskatteberg i februari.
f.

Ung-Ullbagge-nomineringar 2019, senast 31/1
Maria E har mejlat information inför skolornas nomineringar. Prissumman är 5.000 kr
för vinnargruppen, via Hushållningssällskapens Förbund, samt två 2:a-pris á 1.000 kr via
NF. Dialog med LB-nätverket om ev. samverkan kring marknadsföring av Ung-Ullbaggar.

g. Aktuellt från SLU
Jonathan tipsar om SLU-pressmeddelande om att dubbla antalet studenter till 2027, se
https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/12/agronomexamen/ . SLU ser över
utbildningarnas namn. Yrkestitlarna behålls.
SLU arbetar med att målgruppsanpassa utbildningssidorna och skriva texterna tydligare,
uppdatering kommer i februari. Samverkan med kommunikationsbyrån infab.nu/.
En filmkampanj, med målgruppsanpassade filmer à 20 sek, håller på att tas fram,
Jonathan återkommer med länkar som NB-skolorna kan dela vidare.
SLU:s kampanjer Plugga hållbart och Plugga djur rullar vidare. Plugga djur efterlyser
samverkan med NB-skolorna. Maria E kontaktar projektledare Sofia Arnebro.
SLU har genom NJ-fakultet efterlyst SYV-kontakt vid NB-skolorna för hjälp med
motsvarandebedömningar av förkunskaper. Kirsi Östberg Ökna, samt Maria E, är
förmedlade kontakter till antagningsenheten och studentrekryteringen.
h. LRF/Grona.org-projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se
Pernilla ÅF medverkade vid NF styrelse 21/11. Projektet har vissa medel kvar 2019,
men önskar samverka med NB-skolorna för att rekrytera fler gröna ambassadörer samt
bemanna 20-tal orter med Framtidståget www.framtidsvalet.se/framtidstaget/filmer-2018/.
Info för SYV (F-åk 6): www.jobbagront.se/for-skolan_/for-syv/
Vem ansvarar för uppdatering av fortsatt uppdatering av den fina sajten JobbaGrönt?
MariaE kontaktar Pernilla för att diskutera samverkan 2019.
i.

NF Elevstatistik 2019
NYN har meddelat att man ej vill fortsätta som finansiär av NF:s elevstatistik, ett arbete
som NF övertog från NYN omkring år 2005, bl.a. med syfte att kvalitetssäkra skolornas
inmatade uppgifter.
Maria får uppdrag att undersöka möjligheter till fortsatt finansiering med alla
yrkesnämnder, då elevstatistiken bör vara av värde för naturbrukets branscher. NFs
sammanställning visar elevantal på yrkesutgångsnivå, och ej enbart på inriktningsnivå,
vilket SCB/Skolverkets gör.

j.

Övriga rapporter -

6. Verksamhetsplanen 2018
a) Gemensamma #hashtags i sociala medier: NB-skolor – SLU – branscher?
Gertrud har lämnat förslag:
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#gymnasievalet2019 (årtal byts ut vartefter), #gymnasieval2019, #djuriskolan.
Jonathan återkommer med förslag på hashtags från SLU.
SLU:s #plugga hållbart, #plugga grönt, #pluggadjur känns bra också för NB-skolorna.
Maria E tar gärna emot fler förslag från skolor och branscher.
b) Foton på NB-ungdomar med utländsk bakgrund
Maria E efterlyser NB-ungdomar ”som inte ser svenska ut”, vilka kan medverka på foton
i gemensamt material. Har ni tips?
c) Facebook Nb.se:
Annie Magnusson önskar fler generella NB-inlägg, vilka skapas utifrån nyheter som NBskolor kan läggas in i den slutna Stick ut-gruppen, alternativt skicka direkt till
annie@naturbruk.se.
Annie planerar att uppdatera FB-handledning till skolorna.
Mötet efterlyser besöksstatistik från FB Naturbruk.se, Maria E ber Annie ta fram detta.
Maria E inbjuder fler från dagens möte till Stick ut-gruppen.
d) Tips på föreläsare till Rikskonferens Naturbruk 10-12 april 2019 i Högbo bruk
Mötet efterlyser framtidsspaning, vilket även NF styrelse föreslår.
Förslag: Ungdomsbarometern, Annika Åhnberg, livsmedelsbranschens managementkonsulter Macklean med t.ex. Insikter #9 se www.macklean.se/Insikter/, SLU:s
framtidsberättelser från lantbruket år 2030 www.slu.se/centrumbildningar-ochprojekt/framtidenslantbruk/dokumentation/framtidsstudier-ny/framtidsarbete-20152016/ . Kan vi även hitta unga NB-representanter, typ Greta Thunberg?
Jonathan undersöka om han, eller någon annan från SLU, kan medverka 11-12 april med
informationspunkt angående SLU:s utbildningsplaner och ungdomskommunikation.
Maria undersöker med Pernilla ÅF om medverkan från Jobba Grönt.
e) Yrkestitlar – hur renodla inom olika branschområden?
Viktigt att diskutera tillsammans mellan utbildningsanordnare och branscher.
Gymnasiekataloger t.ex. skriver det som uppdragsgivarna lämnar.
Maria E börjar sammanställa utifrån den flora yrkestitlar som finns publicerad, så att vi i
nästa steg kan diskutera med respektive yrkesnämnd.
7. Nästa tel.möte :
to 17 jan. 2019 kl. 08.30 – 10. Ring 026 – 420 5313 kod: 4534 #
8. Övrigt 9. Mötets avslutande
Bosse tackar deltagarna för ett som vanligt kreativt möte med värdefull input!
Vid datorknapparna
Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se tel. 070 - 56 87 318
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Agronom, kanslichef Naturbruksskolornas Förening, www.naturbruk.se
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