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Till kommunikatörer, SYV, skolledning vid medlemsskolorna i Naturbruksskolornas Förening 

Inbjudan till webbinarium Ungdomskommunikation Naturbruk 
torsdag den 6 maj 2021 kl. 14.00 – 15.30 via Zoom 
 
Anmäl deltagande senast 3/5 via https://forms.gle/CAMFqvk76q5SzQso7. 
Därefter skickas Zoom-länken till anmälda deltagare. Webbinariet är kostnadsfritt.  
  
Varför delta? 
Kommunikatörer: Vi kommer att prata om allas vårt gemensamma kommunikationsmål att 
lyfta statusen på naturbruksprogrammet. Nu gör föreningen en satsning på sociala medier. Vi 
behöver er kompetens och input på den strategi som är under utveckling. Ni behövs också för 
att sjösätta strategin. 
  
SYV: Ni spelar en nyckelroll och föreningen behöver er i den här satsningen, både för att ni kan 
målgruppen och för att ni kan vara en förlängning av de budskap som skickas ut i sociala 
medier: Ni är skolornas viktigaste IRL-kanal. 
  
Skolledare: Vi behöver ha med er på webbinariet och på tåget, så att ni kan möjliggöra det 
praktiska arbetet när 68 skolor ska gå ihop och producera ett gemensamt budskap. Inför träffen 
vill vi att ni dubbelkollar så att er marknadsföringsansvariga har fått inbjudan och ordnar så att 
hen kan medverka. Finns det annan personal på skolan som jobbar mycket med sociala medier, 
t. ex. vissa lärare som gör mycket inlägg? Se till att de också får inbjudan till webbinariet! 
 
Medverkan av: Naturbruksskolornas Förenings ”Kommunikationsgrupp NB riks” med 
representanter från medlemsskolor över landet med olika inriktningar. 
 
Tips: Ladda med gott fika vid datorn för vi planerar ingen paus! På programmet: 
 
14.00 Välkommen! Vad gör Naturbruksskolornas Förening angående ungdoms-

kommunkation och vad planeras? Hampus Frank, NF styrelse 
 

 Kort info om www.naturbruk.se – publika sidor samt skolornas mer interna meny 
”För NB-skolor”. Maria Elinder, NF kanslichef 
 

14.20  Samverkan kring sociala medier för att nå nya målgrupper 
Hanna Johansson, kommunikatör, uppdrag sociala medier naturbruk.se  
 

15.30 Tack för idag! 
 
Varmt välkomna! Enligt uppdrag från ”Kommunikationsgruppen NB riks” samt styrelsen för 
Naturbruksskolornas Förening  
kanslichef agr. Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se 0705 - 687 318  


