Till: Bo Wiberg <bo.wiberg@pitea.se>, Karin Stiernblad <karin.stiernblad@svalof.se>, Maria Kvarnmarker <maria.kvarnmarker@vgregion.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 17/6 2019 kl. 8.30 – 10.00 Ring: 026 – 420 5313, kod: 4534 #
Deltagare: Karin Stiernblad Svalöf, Emma Söderberg Ökna, Gertrud Carlgren Lillerud, Jessica
Wenneström Real, Ann-Soffie Perrin Gröna arbetsgivare, Maria Elinder NF, Ralph Engstrand NF
Anmälda förhinder: Bo Wiberg NF o Gran, Maria Kvarnmarker Västra Götaland, Anna Andersson NF
1. Mötets öppnande. Val av sekreterare
Maria E, förordnad att leda mötet, öppnar mötet. Jessica Wennerström hälsas välkommen in
i gruppen. Helena Nöjd, Munkagård har frånsagt sig deltagande i gruppen
Till sekreterare för mötet utses Ralph E.
2. Dagordningen godkänns.
3. Förra mötets anteckningar från den 20 maj godkänns och läggs ut på
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/mf-gruppen/.
Ev. nya kontaktgrupper på naturbruk.se diskuteras, t.ex. instruktörer och servicepersonal.
Maria E och Ralph E ser över detta i samråd med Bo W.
4. Rapporter
a. NF:s officiella elevstatistik finns uppdaterad på www.naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik/.
Det redovisas en ökning av antalet förstahandssökande på knappt 4%.
Gröna arbetsgivare går från 2019 in som ny finansiär för Elevstatistiken, efter
Naturbrukets Yrkesnämnd. Ann-Soffie återkommer med förslag på frågor som
skogsbranschen önskar svar på.
b. Jobba grönt
Ann-Soffie P rapporterar positivt gensvar från NB-skolor om deltagande i Framtidståget
via elevambassadörer i åk 2 och 3. Komm.gruppen föreslår, om fler skolor behövs, att ett
påminnelsemejl skickas till skolorna med information om vilka behov som finns.
Hemsidan www.jobbagront.se/ har fått en ordentlig ansiktslyftning och flera intressanta
filmer finns att ta del av, t.ex. Yrkesbytarna, om arborister, youtu.be/YGnDk3z7bb8 .
Man kommer att göra en ny Green challenge för 2019, och en potentiell
inspelningsplats/ NB-skola besöks idag. Jobba Grönt har rönt stort engagemang med
#jobbagröntsfotoutmaningmaj2019 på Instagram.
c. Mer mat – fler jobb
LRF-AF:s stora projekt www.lrf.se/foretagande/mer-mat--fler-jobb/nyheter-mer-mat---fler-jobb/
kan leda till uppdrag med kompetensutveckling för naturbruksskolor. Maria ska delta i
kommunikationsmöte 19/6.
d. Yrkes-SM 22-24/4 2020 i Helsingborg
Karin S rapporterar, att det inför 2020 inte hinner skapats några ytterligare tävlingar
inom NB-området utöver trädgårdsanläggning. Skåne NB-skolor samverkar kring
monter samt visa och prova på olika NB-verksamheter vid Yrkes-SM i Helsingborg. Karin
efterlyser ett samarbete med branscherna. Kommer t.ex. Jobba grönt att medverka?
Från Yrkes-SM:s sida vill man gärna att NB:s branscher och skolor medverkar med fler
tävlingar på sikt, men det kräver ett organiserande av förtävlingar för att få fram
kandidater till Yrkes-SM. Inom NB-området finns redan ett stort antal tävlingar – vad
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skulle kunna medverka vid Yrkes-SM 2022? Vi behöver ha en tydlig dialog med
branscherna och skolorna kring detta.
e. Övrigt. GDPR på naturbruk.se har det nu formulerats en text om vilket finns att läsa
från menyn. När det gäller kontaktuppgifter på naturbruk.se, så föreslår komm.gruppen,
att telefonnummer inte behöver samlas in för skolpersonalen, det räcker med epostadresser. NF styrelse har telefonnummer angivna, se www.naturbruk.se/styrelsen/.
5. Verksamhetsplan Ungdomskommunikation och naturbruk.se 2019
a. Inför fortbildningsdag Ungdomskommunikation 19/9:
Maria E presenterar ett förslag till program för fortbildningsdagen, vilken godkändes för
distribution till skolorna och uppladdning på naturbruk.se.
b. OhMy:s arbete för nytt/nya budskap om hållbart naturbruk
har presenterats men NF styrelse är inte nöjda med resultatet (se utsänd pdf-fil).
Komm.gruppen ifrågasätter fakturabeloppet med anledning av att deras arbete inte har
nått önskat resultat.
c. www.naturbruk.se + sociala medier
Anna A har haft kontakt med dataföretaget Wiseweb om utveckling av naturbruk.se.
De nye kassören för NF har uppdrag att ordna ett kreditkort för webmaster att nyttja för
NF:s annonsering i sociala medier, att hänvisa till www.naturbruk.se, liksom för att få en
väl fungerande Google-karta på www.naturbruk.se, vilket inte är fallet idag.
d. Annons i GymnasieGuiden
Komm-gruppen föreslår mindre ändringar i befintlig annons från 2018:
- att hästbilden ersätts med bifogade bild med hinderhoppare (MariaE kollar med HYN)
- att Stick ut-knappen ersätts med texten Välj smart! Välj naturbruk!
- att bakgrundsfärgen utbyts mot en lämplig grön nyans samt rosa text ersätts med svart
Maria E tar fram uppdaterad annons i samarbete med Gröna arbetsgivare.
e. Enkät till NB åk1-elever
En grund för enkäten har tagits fram, vari förslag till förändringar tas fram före
semestern. Enkäten ska distribueras senast i mitten av augusti. Attraktionskraftprojektets frågor är inte längre aktuella, däremot bör fråga om Jobba grönt tas med.
f.

SYV.nu Nyhetsbrev via SYV.nu skall förnyas för 2019.

g. NF:s montermaterial till olika mässor? https://www.naturbruk.se/for-nbskolor/marknadsforing/massmonter-material-nb/ Maria E tar emot och samordnar
önskemål om användning av materialet. Just nu är det i Skåne.
6. Nästa tel.möte. Bo W. och Maria E. återkommer om datum för nästa möte.
7. Övrigt. Inga övriga frågor
8. Mötets avslutande
Maria E. 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@naturbruk.se tel. 070-56 87 318
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