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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>, Patricia 
Lundberg <patricia.lundberg@slu.se, Ralph Engstrand <ralph@naturbruk.se> 

 

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

Ti 27/8 2019 kl. 9.00 – 10.07   Ring: 026 – 420 5313, kod: 4534 #   
 

Deltagare: Bo Wiberg Gran, Karin Stiernblad Svalöf, Maria Kvarnmarker Västra Götaland, Jessica 
Wennerström Real, Michael Insulander NYN, Ann-Soffie Perrin Gröna arbetsgivare, Patricia Lundberg 
SLU, Anna Andersson NF (4 e-), Maria Elinder NF, Ralph Engstrand NF 
 
Anmälda förhinder: Gertrud Carlgren Värmland 
 

1. Mötets öppnande. Val av sekreterare 
Ordförande Bo W. öppnar mötet.  
Patricia Lundberg, SLU hälsas välkommen till gruppen  
Till sekreterare för mötet utses Ralph E. och Maria E.  
 

2. Dagordningen godkänns. 
 

3. Förra mötets anteckningar från den 17 juni godkänns och läggs ut på 
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/mf-gruppen/. 
 

4. Rapporter 
 

a. Elevenkäten till Åk 1-eleverna finns upplagd på http://www.naturbruk.se/nb1 och är i 
full gång med att fyllas i. På morgonen var det 564 svarande från 15 skolor. 
Resultatet presenteras vid ungdomskommunikationsdagen i Stockholm.  
Maria E gör riktade påminnelser till skolor som ännu inte gett respons, Jessica kontaktar 
Realgymnasierna. 
 

b. GymnasieGuidens annons med grön bakgrund och smärre justeringar från tidigare års 
annons vitsordades. Tack till Gröna arbetsgivare som uppdaterade annonsen. 
 

c. Förnyelsen av naturbruk.se med nytt budskap, nytt bildspråk och ny hemsidesdesign tas 
över av Anna A., Maria E. och Emma S. med mål att komma med ett första förslag till 
ungdomskommunikationsdagen i Stockholm.  
  

d. Jobba grönt 
Ann-Soffie P. rapporterar om det långsiktiga projektet, där bl.a. flera nya filmer läggs upp 
på jobbagront.se/. Varje kvartal har man en ny kampanj på sociala medier, riktad mot 
ungdomar, med en kostnadsram på 25 000 kr. Ca 5 000 klickar sig vidare till hemsidan, 
vilket är kostnadseffektivt. Hösttema: Klimathjälte. Man jobbar vidare med Green 
Challenge, en utmaning till ungdomar med stort genomslag till målgruppen där ny 
inspelning med youtubers planeras på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 18-19/9. 
Branschen ser positivt på NB-skolors medverkan med NB åk 3-elever i Framtidståget, 
som besöker högstadieskolor över landet, bl.a. med en film från Jobba Grönt.  
Man har fått direktrespons från 500 SYV på utskick om bl.a. Jobbguiden. 
NB-skolorna ser mycket positivt på branschens arbete med Jobba Grönt-projektet, där 
VG-region ger exempel på kommande engagemang i Framtidståget samt länkar till Jobba 
Grönt.  

https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/mf-gruppen/
http://www.naturbruk.se/nb1
https://www.jobbagront.se/
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e. SLU 

Patricia L., en av tre nya marknadsförare vid SLU, gav ett nutidsläge för planerna om 
fördubbling av antalet studenter på SLU till 2027. Man vill bl.a. besöka gymnasieskolor. 
NB-gymnasierna framhåller den potential som finns bland NB-elever som studenter till 
SLU samt tipsar om värdet av kommunikation med LRF och Gröna arbetsgivares Jobba 
Grönt-projekt. Vi har alla mycket att vinna med samverkan för att rekrytera fler till 
våra ”gröna” utbildningar och jobb. 
 

f. Yrkes-SM 22-24/4 2020 
Karin S rapporterar om det aktuella läget för NB-skolors deltagande i Yrkes-SM i 
Helsingborg, med uppbokade ytor inom- och utomhus. LRF i Skåne planerar medverkan. 
Michael I. Informerar att NYN kan medverka på plats via sina diplomerare.  
Gruppen framhåller vikten att på sikt få fram ”publika” tävlingsgrenar inom naturbruk, 
som här når längre än våra NB-interna tävlingar, vilka ju är många till antalet 
(skogsmaskin, plöjning, traktor, häst, hund, showmanship, jakt etc.). Inom Worldskills/ 
Yrkes-SM tävlar hittills enbart trädgårdsanläggning från NB.  
Maria K undersöker inom VG-region om SIM-gårdens trailer, som var med vid Yrkes-SM i 
Uppsala 2018, även kan vara med i Helsingborg. Maria E undersöker om skogsmaskin 
kan vara med, det finns yta för detta. 
 

5. Verksamhetsplan Ungdomskommunikation och naturbruk.se 2019 
 
a. Fortbildningsdag Ungdomskommunikation 19/9:  

Maria E. presenterar programmet för dagen och uppmanar kommunikationsgruppen att 
fördela sig på de olika grupperna som blir till. 
 

b. www.naturbruk.se  + sociala medier 
Anna A. i samråd med Maria E. arbetar med en ny design av http://naturbruk.se. 
 

c. SYV.nu 
Nyhetsbrev via SYV.nu skall förnyas för 2019, bör färdigställas i v. 43. 
 

6. Nästa tel.möte   
Nästa möte blir torsdag 12/9 kl. 8.30-9.30. 
 

7. Övrigt 
Inga övriga frågor förelåg. 
 

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@naturbruk.se  tel. 070-56 87 318 
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