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 <gmariac02@gmail.com>, Michael Insulander <michael.insulander@lrf.se>,
Pernilla Åkerström Frid <pernilla.akerstrom.frid@lrf.se>, Ann-Soffie Perrin <ann-soffie.perrin@grona.org>, Emma Söderberg
<emma.soderberg@oknaskolan.se>, Tommy Persson <tommy.persson@uppsala.se>, Maria Elinder <maria.elinder@naturbruk.se>, Wictoria
Bondesson <wictoria.bondesson@lrf.se>, Ralph Engstrand <ralph@naturbruk.se>, Anna Andersson <anna.andersson@naturbruk.se>

Minnes: möte i Kommunikationsgrupp NB riks; NB-skol-, bransch, SLU-representanter
Må 29 april 2019 kl. 13.00 – 14.30 via telefonkonferens: 026 – 420 5313 kod: 4534 #
Deltagare: Bo Wiberg NF o Gran, Maria Kvarnmarker Västra Götaland (§ 4 e- ), Gertrud Carlgren
Lillerud, Emma Söderberg Öknaskolan, Ann-Soffie Perrin Gröna arbetsgivare, Maria Elinder NF,
Ralph Engstrand NF, Anna Andersson NF (§ 4 c- )
1. Mötets öppnande
Bo W. öppnar mötet. Anna Andersson hälsas välkommen. Anna jobbar nu 25% för NF och 75%
som kommunikatör för HS skolor.
Jessica Wennerström, Realgymnasiet Gävle, kommer att ansluta till gruppen från nästa möte.
Tyvärr saknas för tillfället representant från SLU.
Till sekreterare för mötet utses Ralph E. & Maria E.
2. Dagordningen godkänns.
3. Förra mötets anteckningar från den 3 april godkänns och läggs ut på
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/mf-gruppen/.
4. Rapporter
a) Rikskonferens Naturbruk
Konferensen hölls på Högbro bruk 10-12 april, se dokumentation www.naturbruk.se/fornb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2019/.
b) NF:s Verksamhetsberättelse 2018: Ungdomskommunikation fastställdes av årsmötet i
samband med Rikskonferens Naturbruk.
c) Ungdomsbarometerns presentation från medverkan i Rikskonferens Naturbruk har
delgivits deltagarna samt kommunikationsgruppen. Den finns uppladdad på naturbruk.se
men skall ej vara tillgänglig för sökspindlarna, vilket har godkänts av Ungdomsbarometern.
d) Ung-Ullbagge-stipendiet
Ung-Ullbagge-vinnarna, första pris till Nötdjurens UF, Munkagård, samt andrapris till
Foodstation UF Lillerud respektive Borderbomb UF Blekinge, presenteras på
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-ullbaggestipendiet/ung-ullbagge-2019-2/ .
Där finns även länk till Landsbygdsnätverkets Nyhetsbrev om Ung-Ullbaggarna, samt på
Facebook. LB-nätverket erbjuder sig att lägga ut filmsnuttar där vinnarna kort presenterar
sig. Komm.gruppen framhåller att det är viktigt att filmerna håller god kvalitet.
e) Ann-Soffie P rapporterar om Jobba grönt, som önskar samarbeta med naturbruksskolorna
för att rekrytera nya gröna ambassadörer, NB-elever i åk 2-3, se Jobba grönts presentation
vid Rikskonferens Naturbruk. Ett mejl ska skickas till skolorna. Dagens möte framhåller
vikten av en gemensam utbildning/fysisk träff för dessa ungdomar, vilka sedan kan
medverka i Framtidståget för att visa branschen, NB som program samt sin skola.
En ny jobb-karta ska tryckas, se http://www.jobbagront.se/for-skolan_/utbildningskarta/,
MariaE erbjuder sig att ge input inför uppdateringen.
Jobba Grönt arbetar med en fotoutmaning med olika teman varje dag under maj månad via
Instagram #JobbaGront, sprid gärna vidare. Man utvecklar hemsidan, spelar in fler
inspirationsfilmer, planerar för greenhack samt en ny green challenge med filmning på en
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NB-skola efter sommaren.
Man har också etablerat ett samarbete med Studentum och gymnasium.se. Skolrepresentanterna i mötet lyfte värdet av att kunna samverka med branschen samt att det
kostar väldigt mycket för enskilda skolor att vara med på gymnasium.se och att Studentum
är en mäktig koncern. Gruppen föreslår att NF inför 19/9 undersöker hur många av skolorna
som är med på gymnsium.se och mycket de får betala för detta. Maria K förbereder ett par
frågor till Maria E.
f) SLU:s fördubblingsprojket presenterades vid Rikskonferens Naturbruk. NF förbereder
remissyttrande innan 8/5. Input från mötet: lyft behovet av att meritvärde för blivande SLUstudenter som gått NB, synliggör motsvarandebedömningar tydligare än idag. Maria E
kontaktar SLU angående uppföljning av antal NB-elever som fortsätter att läsa vid SLU.
g) LB-nätverket hade en Kommunikatörsdag den 3 april, varifrån Maria E rapporterade och
lämnade tips enligt bilaga.
h) Inga övriga rapporter
5. Verksamhetsplanen
a) OhMy:s arbete med budskap och logga
Bo W. har haft en dialog med OhMy om nya idéer efter kommunikationsgruppens skepsis till
det första förslaget. Bo återkommer i frågan.
b) Insamling av Elevstatistik 1:a sök per 15 maj.
Ralph E presenterar planerna för detta att utarbeta en enkät samt ett förberedande mejl till
ifyllarna. Fråga har skickats till Gröna arbetsgivare om möjlighet till medfinansiering.
c) Naturbruk.se och sociala medier
Syfte och mening diskuterades och vilka arbetsinsatser som skall göras i det gemensamma
projektet naturbruk.se
d) Fortbildningsdag Ungdomskommunikation är inplanerad den 19 sept.
Maria E skickar ut en inbjudan till skolorna och efterfrågar samtidigt förslag på
medverkande som inspiratör.
6. Nästa tel.möte
Måndagen den 20 maj 2019 kl. 13.00 - 14.30. Ring 026 – 420 5313 kod: 4534 #
Även måndagen den 17 juni kl. 13.00 - 14.30 bokas in.
7. Övrigt
Annons i GymnasieGuiden behöver vid nästa möte, liksom information om Facetime a farmer
https://facetimeafarmer.se/ .
Yrkes-SM i Helsingborg 22-24 april 2020 skall bevakas. Worldskills inbjuds till nästa möte.
8. Mötets avslutande
Bo W tackar deltagarna för ett som vanligt kreativt möte med värdefull input!
Vid datorknapparna
Ralph Engstrand, ralph@naturbruk.se, tel. 073-935 44 05
Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se tel. 070-56 87 318
Agronom, kanslichef Naturbruksskolornas Förening, www.naturbruk.se
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