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

Ons. 16/10 2019 kl. 08.30 – 10   Ring: 026 – 420 5313, kod: 4534 # 

 
Deltagare: Bo Wiberg Gran, Maria Kvarnmarker Västra Götaland, Jessica Wennerström Real Gävle, 
Ann-Soffie Perrin Gröna arbetsgivare, Patricia Lundberg SLU (30 min), Anna Andersson NF (på tåg), 
Maria Elinder NF 
 

1. Mötets öppnande. Val av sekreterare 
Anna Andersson och Maria Elinder antecknar. 
 

2. Dagordning ok.  
Punkter om SLU och Gröna jobb tidigareläggs. 
 

3. Förra mötets anteckningar 12/9 ok (bifogas) 
 

4. Rapporter 
a. Uppföljning Fortbildning 19/9 Ungdomskommunikation, se  

https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/marknadsforing-2019/  
40-tal deltagare från 30 Nb-skolor. Bra mat och lokaler, bra föreläsningar och populärt 
med samtal kring sociala medier. Önskas konkreta tips gällande marknadsföring till 
nästa år. Utvärderingarna med tips ska sammanställas. NF styrelse önskar att dagen 
senareläggs en vecka nästa år. 
 

b. Enkätsammanställning nya NB 1-elever 2019, 2017, 2015, 
https://www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2019/09/Elevenkat-NB1-2019.pdf  
Göra pressmeddelande? 
Frågorna bör ses över till nästa år, förtydliga och ta bort/lägga till vissa saker. Flera 
uttrycker värdet av att gå igenom enkäten och förmedla rätt budskap vid 
sammanställning/eventuellt pressmeddelande.  Anna Andersson tar på sig att se över 
enkätsammanställningen. Ev. pressmeddelande ut när nya elever funderar på 
gymnasieval. Punkten tas upp vid nästa möte. 
 

c. LRF/AF stora projekt Mer mat – fler jobb (Bo W) 
Bo W har varit på ett kommunikationsmöte kring projektet. Viktigt med samstämmiga 
budskap mellan branschens olika projekt, NF etc. 
 

d. Jobba grönt www.jobbagront.se (Ann-Soffie P) 
Informerar om Framtidståget och att Jobba grönt finns med på vissa orter just nu, i 
samverkan med några naturbruksgymnasier. Huruvida detta kommer fortsätta får 
utvärderas efter årets omgång. Vidare informerar Ann-Soffie att Green Challange 2019, 
med inspelning på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, har lanserats med goda resultat, 
Youtube är huvudkanal och statistiken visar på hög aktivitet och många tittare. Jobba 
Grönt-projektet fortsätter även nästa år. 
 

e. SLU, aktuellt kring studentrekrytering (Patricia L).  
Patricia meddelar att SLU tagit till sig de frågor som uppkommit gällande att tydliggöra 
behörighet från Naturbruksprogrammet i informationsmaterial. Vi får se ny trädstruktur 
innan den läggs ut, Patricia skickar till Maria E. Info om Öppet hus finns på www.slu.se. 
Mötet diskuterade framtida möjlighet till samverkan Jobba Grönt – NB-skolor - SLU i 
Framtidståg.  
 

f. Gröna center/ klusterbildningar vid Nb-skolor (Bo W) 
Bosse har deltagit i möte arrangerat av LB-nätverket, där 9 av 10 gröna center deltog, 

https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/marknadsforing-2019/
https://www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2019/09/Elevenkat-NB1-2019.pdf
http://www.jobbagront.se/
http://www.slu.se/
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vilka finns i anslutning till NB-gymnasier över landet samt SLU. Tillsammans kan vi bli 
än mer kraftfulla. Ev. programpunkt vid Rikskonferens Naturbruk?  
 

g. NB vid Yrkes-SM 22-24/4 2020  yrkessm.se/ 
Maria E meddelar om planering från NB-skolorna i Skåne, vilka gärna ser samverkan 
från branschens sida. Ann-Soffie tipsar om att uppvakta yrkesnämnderna. NYN kan 
medverka genom diplomerare. 2018 skedde viss medfinansiering från NYN, SYN och NF. 
Bo W meddelar att NF har viss möjlighet även 2020. Peter Nyman i NF styrelse 
undersöker med Södra m.fl. om Skotar-SM kan förläggas till Yrkes-SM. 
 

h. Inför Rikskonferens Naturbruk 1 – 3 april 2020 i Helsingborg 
Tema: Naturbruksskolornas roll med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Tips 
på föreläsare? 
 

i. Övriga rapporter 
 

5. Verksamhetsplan Ungdomskommunikation och naturbruk.se 2019 se 
https://www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2019/04/VPlan-2019-UngdKomm-Nb-
se.pdf  
 
a. Inför ny design nb.se – processplan 

Anna A arbetar med en processplan, vilken ska presenteras för NF styrelse i december. 
 

b. Idéer inför Nyhets-/temabrev SYV.nu (2018: http://syv.nu/nyhetsbrev-102-stick-ut-
valj-naturbruk/ ) 
Maria E återkommer med förslag på uppdatering av nyhetsbrevet 2018, där även info 
och länkar till Jobba grönt och SLU finns med. 
 

6. Nästa tel.möte: onsdag 20 nov. kl. 08.30 – 10. 
 

7. Övrigt: Elevstatistiken 15/9 är snart klar, några skolor återstår. Till nästa år: kan 
yrkesutgångar ytterligare förtydligas? Kan inmatningen förenklas för skolorna? 
 

8. Mötets avslutande 
Bosse tackade deltagarna för givande möte. 
 
Vid minnesanteckningarna 
Anna Andersson och Maria Elinder 

https://yrkessm.se/
https://www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2019/04/VPlan-2019-UngdKomm-Nb-se.pdf
https://www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2019/04/VPlan-2019-UngdKomm-Nb-se.pdf
http://syv.nu/nyhetsbrev-102-stick-ut-valj-naturbruk/
http://syv.nu/nyhetsbrev-102-stick-ut-valj-naturbruk/

