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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>, Jessica Wennerström 

<jessica.wennerstrom@realgymnasiet.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>, Sofie Alvarsson 
<sofie.alvarsson@gamlebygymnasiet.nu> 

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

Ons. 20/11 2019 kl. 08.30 – 09.30   Ring: 026 – 420 5313, kod: 4534 #  
 

1. Mötets öppnande: Bosse hälsar ny ledamot välkommen: Sofie Alvarsson, rektor på 
Gamlebygymnasiet, ledamot i NF styrelse. Sekreterare är Anna A och Maria E.  
 

2. Dagordning: ok 
 

3. Förra mötets anteckningar 16/10: ok, läggs ut på naturbruk.se.  
 

4. Rapporter 
a. Elevstatistik 15/9: 

Ralph har gjort ett fantastiskt arbete med kvalitetssäkring av skolornas inmatade 
uppgifter. Sammanställningen visar lika många åk1-elever i år som förra året. Då var 
ökningen mot året dessförinnan sex procent, mätt på samma skolor. Dvs, totalt sett i åk 
1-3 ökar elevantalet vid skolorna. Det är svårt att analysera antal elever per inriktning i 
åk 1, då eleverna på en del skolor väljer inriktning först efter en termin. Dessutom sker 
på många skolor inriktningsbyten, t.ex. från Djur till Lantbruk. Siffrorna tyder på ökande 
antal elever på Lantbruk, se flera flikar i XL-filen på https://www.naturbruk.se/for-nb-
skolor/elevstatistik/. Fler elever behövs vid skolorna för bra utbildningskvalitet och för 
att täcka branschernas behov av arbetskraft.  
Gröna arbetsgivare, som nu finansierar elevstatistiken, önskar analysera elevantal vad 
gäller t.ex. skogsbruk, varvid Ralph E återkopplar med material.  
Kan skolornas inmatning förenklas till nästa år, t.ex. via smidigare formulär? 
 

b. Antal medarbetare vid NB-skolorna med SLU-utbildning: 
64 av 67 medlemsskolor har besvarat NF:s enkät. Totalt har ca 500 NB-personal i 
Sverige utbildningsbakgrund från SLU: minst 90 agronomer, 80 lantmästare, 60 
hippologer, 60 skogstekniker/-mästare, 40 etologi och djurskydd, 22 trädgårds-/ 
landskapsingenjörer, 20 veterinärer, 18 jägmästare, 12 hortonomer, 3 landskaps-
arkitekter. Detta är ny information till SLU-studenternas näringslivsdagar.  
 
Mötet väckte förslag om att även intervjua unga NB-skolmedarbetare med SLU-
bakgrund: bra info till nya naturbruk.se - Karriärvägar samt till näringslivsdagar. 
 

c. NF-medverkan vid SLU-studenternas näringslivsdagar:  
Bra dag på Ultuna 13/11 där Ingela Appelsved, Naturbruksgymnasierna Östergötland, 
och Anna Giljam Nilsson, Realgymnasiet Gävle, medverkade. Ett antal Ultunastudenter 
fick upp ögonen för NB-skolor över landet som arbetsgivare.  
NF/ NB-skolor medverkar även vid Lantmästardagen på Alnarp 21/11. 
 

d. Nyhetsbrev SYV.nu: 
Det nya temabrevet är publicerat, och synliggöra NB-utbildningar samt karriärvägar via 
Jobba grönt och SLU, se https://mailchi.mp/b64ea4322984/nyhetsbrev-149-grna-
utbildningar-och-jobb-massor-av-mjligheter?e=e278be65c9. 
 

e. Jobba grönt www.jobbagront.se (Ann-Soffie P) 
The green challenge 2019, med fyra avsnitt, har fått stor spridning till målgruppen via 

https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik/
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Youtube. Sammanställning tas just nu fram för utvärdering av projektet.   
 

f. SLU, aktuellt kring studentrekrytering: 
Patricia L har förhinder vid dagens möte. Maria E informerar om dialogmöte nr två den 
18/11 om agronomutbildningarnas framtida utformning. SLU önskar treåriga kandidat-
utbildningar som kan byggas på till femårig master, och ge möjlighet till agronom-
examen, om vissa krav uppfylls. Är det bra koncept för att nå fler studenter? 
 

g. Gröna center/ klusterbildningar vid Nb-skolor (Bo W) 
Inget nytt sedan vårt förra möte. Bra att nätverk etablerats över landet, med 
informationsspridning mellan de regionalt samverkande klustren av branscher, NB-
skolor och universitet/högskolor. En idé att diskutera vid Rikskonferens naturbruk. 
 

h. Kompetensplattform gröna näringar, initiativ via LB-nätverket: 
Maria E medverkar i arbetsgrupp med LRF. Planeras nytt möte i januari. Syftet är att 
skapa en gemensam arena för dialog mellan branscher och utbildningsanordnare inkl. 
SLU för att bygga långsiktiga strategier för livslångt lärande. 
 

i. NB vid Yrkes-SM 22-24 april 2020: 
NB-skolorna i SV Skåne, med Karin Stiernblad i spetsen, önskar tydligare samverkan 
med branscherna, vad kan vi göra och visa tillsammans? Hittills i yrkessm.se/ tävlar från 
de gröna näringarna endast trädgårdsanläggare. Ytor finns bokade inom- och utomhus. 
NF styrelse undersöker möjlighet med skogsbranschen om att förlägga Skotar-SM till 
Yrkes-SM. VG-regions simulatortrailer medverkar ej 2020, och Svalöf önskar då nyttja 
den ytan för skördetröska, traktor etc.   
 

j. Inför Rikskonferens Naturbruk 1 – 3 april 2020: 
Konferensen hålls på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg, med Svalöfs gymnasium 
som värd. NF styrelse har påbörjat planering av konferenstema och program.  
Tips på föreläsare och diskussionsteman mottages gärna!  
 

k. Övriga rapporter - 
 

5. Verksamhetsplan Ungdomskommunikation och naturbruk.se 2019 se 
www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2019/04/VPlan-2019-UngdKomm-Nb-se.pdf  
 
a. Ev. pressmeddelande inför gymnasievalet med utgångspunkt från NB1-enkäten: 

Viktigt att tydliggöra informationen och utarbeta en plan: vad vill vi förmedla? Punkten 
tas upp vid nästa möte igen, dessförinnan har NF styrelsemöte 9/12. 
 

b. Inför ny design nb.se – processplan: 
Anna presenterar förslag till menystruktur, vilket får positiv feedback från dagens möte. 
Processplan ska presenteras vid NF styrelse 9/12.  
Anna efterlyser tips på fotograf. Ann-Soffie kollar med Anna Ross på LRF/Jobba Grönt. 
 

6. Nästa tel.möte:  måndag 16 dec. kl. 13.00 – 14.00 
 

7. Övrigt - 
 

8. Mötets avslutande 
 
Tack för bra möte!  
 
Vid datorknapparna Anna Andersson och Maria Elinder 

https://yrkessm.se/
http://www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2019/04/VPlan-2019-UngdKomm-Nb-se.pdf

