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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>, Emma Söderberg <emma.soderberg@oknaskolan.se>, Anna Andersson 

<anna.andersson@naturbruk.se>, Gertrud Carlgren  <gmariac02@gmail.com>, Jessica Wennerström <jessica.wennerstrom@realgymnasiet.se>, 

Tommy Persson <tommy.persson@uppsala.se>, Maria Elinder <maria.elinder@naturbruk.se>, Michael Insulander <michael.insulander@lrf.se>, 

Pernilla Åkerström Frid <pernilla.akerstrom.frid@lrf.se>, Ann-Soffie Perrin <ann-soffie.perrin@grona.org>, Wictoria Bondesson 
<wictoria.bondesson@lrf.se>, Ralph Engstrand <ralph@naturbruk.se> 

 

Minnes: möte i Kommunikationsgrupp NB riks; NB-skol-, bransch, SLU-representanter 
 

Må 20/5 2019 kl. 13.00 – 14.30   Ring: 026 – 420 5313, kod: 4534 #   
 

Deltagare:  Bo Wiberg NF o Gran, Karin Stiernblad Svalöf, Maria Kvarnmarker Västra Götaland, 
Maria Elinder NF, Anna Andersson NF 
Adjungerad vid punkt 4: Patrik Svensson Worldskills <patrik.svensson@worldskills.se> 
 
Anmälda förhinder: A-S Perrin, Gertrud Carlgren, Jessica Wennerström 

 
1. Mötets öppnande. Val av sekreterare 

Bo W. öppnar mötet.  
Patrik Svensson från Worldskills hälsas särskilt välkommen till de första punkterna.  
Till sekreterare för mötet utses Maria E.  
 

2. Dagordningen godkänns. 
 

3. Förra mötets anteckningar från den 29 april godkänns och läggs ut på 
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/mf-gruppen/. 
 

4. NB vid Yrkes-SM 2020?  
Patrik Svensson från Worldskills informerar om Yrkes-SM i Helsingborg 22-24 april 2020, se 
yrkessm.se/. Av gymnasieskolans 12 yrkesprogram har NB hittills varit minst representerad 
vid Yrkes-SM som har ca 30.000 besökare, mestadels undomar. 2018 tävlade 59 yrken, och 
endast trädgårdsanläggning från NB.  
 
NB medverkade vid Yrkes-SM i Uppsala 2018 med uppvisning från Jälla samt VG-regions 
simulatortrailer i samverkan med NYN, SYN, NF, Jobba Grönt, samt elever och personal från 
Jälla samt Ösby. Detta föll väl ut. Denna samverkan arrangerades via NF. 
 
Mötet konstaterar att det sedan länge finns en mängd ”naturbruksinterna” tävlingar. Flera 
av dessa skulle troligen, i samverkan med branscherna, kunna anpassas inom Yrkes-SM:s 
koncept för att synliggöra NB-yrken för nya målgrupper. Detta kräver arbete, men det gör de 
nuvarande tävlingarna också. 
 
Det finns möjlighet för fler NB-tävlingsgrenar till 2020, NB-monter samt uppvisningar. 
Worldskills står för kostnaden av Yrkes-SM som arrangemang, kostnad för monteryta, 
skyltar, men ej övriga rörliga kostnader som elförsörjning i monter eller de medverkandes 
kostnader. ”Naturbruk” behöver snarast återkomma med ev. behov av monteryta (från 9 m2 
och uppåt inne/ute vid ev. stora maskiner), eftersom detta börjar planeras nu.  
Karin Stiernblad medverkar i möte i Helsingborg 21/5 tillsammans med Patrik. 
 
Förslag från mötet  
- att NF styrelse diskuterar Yrkes-SM vid kommande möte 27/5, 
- därefter eventuell dialog med branscherna,  
- samt att snarast återkomma med besked till Worldskills. 

 
5. Rapporter 

a. Jobba grönt 
NB-skolorna fick mejl 17/5 från Jobba Grönt angående möjlighet för blivande åk3-elever 

https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/mf-gruppen/
https://yrkessm.se/
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att medverka i Framtidståget vid olika orter under hösten 2019 (filmvisning, informera 
om bransch, NB-utbildning och sin skola).  
Jobba Grönt har rönt stort engagemang med #jobbagröntsfotoutmaningmaj2019 på 
Instagram. 
 

b. FaceTime a Farmer https://facetimeafarmer.se/  
Maria E tipsar om engelskt koncept som Hushållningssällskapen sprider i Sverige, om 
och hur skulle NB-skolorna kunna medverka kring detta? 
Mötet diskuterade även LRF:s Bonden i skolan, där många NB-skolor är engagerade. 
 

c. Yttranden till SLU angående fördubblingsprojektet 
Mötet hade fått del av remissyttranden från NF, Hushållningssällskapen, DYN och LRF. Vi 
hoppas att SLU ser NB-skolornas potential för att få fler studenter. 
 

d. LRF-AF-projekt Mer mat – fler jobb https://www.lrf.se/foretagande/mer-mat--fler-
jobb/nyheter-mer-mat---fler-jobb/ . Maria E informerade kort om detta stora projekt 
2019 - 2021, där det i ”steg 2” kan bli aktuellt med upphandling av kortare utbildningar 
från NB-skolor över landet. 
 

e. Övriga rapporter 
Skolverket har fattat beslut om att ej servera kött, fågel, fisk eller skaldjur vid 
myndighetens interna och externa luncher.  
Bo W tar denna fråga vidare i NF styrelse samt med politiska kontakter. 
 
Rikskonferens Naturbruk planeras 1-3 april 2020 med Svalöfs gymnasium som värd. 
 
Djurbranschens yrkesnämnd har, i dialog med Gröna arbetsgivare m.fl., ansökt till 
Skolverket om medel för utveckling av yrkesprov för djurvårdare inom djurens hälso- 
och sjukvård, där kvalitetssäkring saknas idag.  
 

6. Verksamhetsplan Ungdomskommunikation och naturbruk.se 2019 (bifogas) 
 
a. OhMy:s arbete för nytt/nya budskap om hållbart naturbruk 

Företaget har vidareutvecklat budskap och layout.  
Från dagens möte:  
- Bra med nytänk efter Stick ut, t.ex. Naturligt smart, 
- bra med budskap som kan väljas till olika situationer,  
- vissa symboler känns fortfarande för ”pekboksaktiga”, t.ex. traktorn 
- behov av fler: Plugga häst, Plugga djursjukvård, Plugga Hund, Plugga Jakt & viltvård,  
  Plugga Fiske & vattenvård, Plugga Natur & äventyr 
 
Förslaget ska diskuteras vid NF styrelse 27/5. Bo W kollar vidare med grupp elever 
respektive kommunikatörer i Piteå, samt återkopplar till företaget. 
 

b. www.naturbruk.se  + sociala medier 
Anna A beskriv sina tankar, se även bifogat dokument, med tydlig strategi för varje 
kanal, och att slussa trafik till hemsidan, som först ska uppdateras. Anna har träffat 
Ralph Engstrand, samt har kontakt med dataföretaget Wiseweb som utvecklar 
naturbruk.se. 
Ett kontokort med penningsumma behöver införskaffas inför NF:s annonsering i sociala 
medier, liksom för väl fungerande Google-karta på www.naturbruk.se.  
 

c. Annons i GymnasieGuiden 
Mötet föreslår mindre ändringar i befintlig annons:  
- att hästbilden ersätts med mer ”yrkesmässigt” foto häst,  
- att Stick ut-knappen ersätts med lämpligt nytt budskap.  
Maria E ska efterlysa lämplig hästbild från medlemsskolorna. 

https://facetimeafarmer.se/
https://www.lrf.se/foretagande/mer-mat--fler-jobb/nyheter-mer-mat---fler-jobb/
https://www.lrf.se/foretagande/mer-mat--fler-jobb/nyheter-mer-mat---fler-jobb/
http://www.naturbruk.se/
http://www.naturbruk.se/
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d. Inför fortbildningsdag Ungdomskommunikation 19/9:  

Maria E har gjort utskick till NB-skolorna om dagen, men saknar fortfarande tips på 
föreläsare. 
Worldskills (Patrik S) kan medverka ang. Yrkes-SM, samt förhoppningsvis Jobba grönt.  
Bo W undersöker ev. medverkan av OhMy – vad skulle de kunna bidra med? 
 

e. NF:s montermaterial till olika mässor? https://www.naturbruk.se/for-nb-
skolor/marknadsforing/massmonter-material-nb/  
NF:s vepor finns kvar på Segragymnasiet, efter gymnasiemässa i Helsingborg. Ev. kan de, 
tillsammans med foldrar, nyttjas i Mer Mat – fler jobb-monter vid Borgeby fältdagar 26-
27/6. Maria E undersöker även med LRF och Gröna näringar om foldrar kan ligga i deras 
montrar, vilka då kan distribueras av Karin S. 
 

7. Nästa tel.möte  17 juni kl. 08.30 – 10.00  Obs: ändrad tid från eftermiddag till morgon!  
Ring 026 – 420 5313  kod: 4534 # 
 

8. Övrigt 
Skolornas inmatningsformulär för kontaktuppgifter på www.naturbruk.se behöver ses över:  
- Ev. fler funktioner (instruktör häst, lantbruksdjur, servicepersonal),  
- ej behov telefonnummer till skolpersonal (det räcker med e-post),  
- tydligare Spara-knapp. 
 

9. Mötets avslutande 
Bo W tackar deltagarna för ett som vanligt kreativt möte med värdefull input!  
 

 
Vid datorknapparna 
 
Maria Elinder  maria.elinder@naturbruk.se  tel. 070-56 87 318 
 

https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/massmonter-material-nb/
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/massmonter-material-nb/
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