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Närvarande: hampus.frank@onnestadsgymnasiet.se, karin.stiernblad@svalov.se, cathrin.backmanlofgren@umea.se 

(t.o.m. § 4 h), emma.soderberg@oknaskolan.se, Anna Andersson <anna@naturbruk.se> anna.velendebo@gmail.com, 

ann-soffie.perrin@grona.org, patricia.lundberg@slu.se, michael.insulander@lrf.se, bo.wiberg@pitea.se, Ralph Engstrand 

<ralph@naturbruk.se>, maria.elinder@naturbruk.se 

Frånvarande: maria.kvarnmarker@vgregion.se, jessica.wennerstrom@realgymnasiet.se, pernilla.akerstrom.frid@lrf.se, 

wictoria.bondesson@lrf.se, 

 
Minnes från Zoom-möte i Kommunikationsgrupp NB riks; NB-skolor, bransch, SLU  

 
Torsd. 3/9 2020 kl. 13.00 – 14.10  
 

1. Mötets öppnande: Bosse hälsar nya ledamöter från NF styrelse välkomna: Hampus Frank, bitr. 

rektor på Önnestadsgymnasiet, samt Cathrin Backman-Löfgren, rektor på Forslundagymnasiet 

Umeå. Sekreterare är Ralph E och Maria E.  

 

2. Dagordning: ok 

 

3. Förra mötets anteckningar 16/12 2019: ok, läggs ut på naturbruk.se.  

 

4. Rapporter 

a. Kort info om det aktuella läget på NB-skolorna visar på likartad marknadsförings-situation i 

Corona-tider med mer av digital marknadsföring och mindre av fysiska besök på skolorna. 

 

b. Ann-Soffie P rapporterar om Jobba grönt: 

projektet fortsätter inom Mer Mat – fler jobb-projektet. 

Alla grundskole-SYV har kontaktats via telefon. 

Utbildnings- och jobbkartan på https://www.jobbagront.se/for-skolan/utbildning-och-

jobbkarta/ ska ses över - återkom snarast med ev. synpunkter! 

Jobb-labb 

Green Challenge fortsätter på Youtube, ny filmning planeras. 

 

c. SLU, aktuellt kring studentrekrytering: 

Patricia L rapporterar att digitalt Öppet hus planeras 10/3. 

Inspirationsföreläsningar ska digitaliseras, kan sändas på begäran. 

Återkom gärna med tips på Youtuber med SLU:s värderingar! 

Patricia L kommer att ersättas p.g.a. barnledighet av Helena 

Gruppen tipsar SLU om att göra ett nytt riktat nyhetsbrev till NB-skolorna. 

 

d. Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet  

Maria E hänvisar till 
www.landsbygdsnatverket.se/vadgorvi/gronanaringar/nationelltkompetensradinomdetgronaochnaturbaseradenaringslivet.4.5b2259aa171e77bf76c7d9bb.html  
 

e. Enkät till nya NB åk 1-elever besvaras nu på skolorna (www.naturbruk.se/nb1) 

Dagssiffran av svar är 1242. Maria E ska göra en påminnelse till skolorna. 

 

f. Formuläret för elevstatistik per 15 sept håller på att ses över av NF och Gröna arbetsgivare. 

Förhandsmejl skickas ut till skolorna, så att det finns aktuella inrapportörer och de är beredda. 

Länken förmedlas den 16 sept. 

 

g. Annons i GymnasieGuiden hösten 2020 i samma stil som de senaste åren. Nya GDPR-

godkända NB-foton. Se bilaga.  

Varmt tack till NYN, HYN och SYN för finansiering, och till Gröna arbetsgivare för 

färdigställande av själva annonsen. 

 

 

h. Panel på mjölkpaket har tagit fram av Norrmejerier (se bilaga) 

Maria E undersöker kontakt med Arla.  

Kan Karin S undersöka med Skånemejerier? 
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i. Ny NF-logga med medföljande grafisk manual har tagits fram av Anna A.  

 

j. Övriga rapporter: 

NYN, Michael Insulander: processmöte 21/10 om http://gronajobb.se/.  

Utvecklar yrkesprov inom Skolverkets försöksverksamhet (NYNs gröna kort). 

Betygsutredningen remiss 3/12.  

Catharina Matsdotter har gjort rapport angående att möjligheter att få fler yrkeslärare – kan ny 

workshop planeras med NB-skolorna efter inställd rikskonferens? 

 

Bo W rapporterar att LRF Norrbotten och Västerbotten planerar medverkan i Framtidståget. 

 

5. Verksamhetsplan Ungdomskommunikation och naturbruk.se 2020 se  

https://www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2020/04/8b-VPlan-2020-UngdKomm-Nb-se.doc. 

Godkänd skall läggas ut på naturbruk.se 

 

a. En ny version av www.naturbruk.se håller på att utarbetas av Anna A och Maria E. 

Anna A presenterar förslaget med en kortfilm. 

Foton har upphandlats från www.jeppebild.se (Vreta och Himmelstalund + kompletteringar 

planeras från ytterligare minst en skola, först Öknaskolan). 

 

b. Mötet beslutar skjuta fram digital fortbildning Ungdomskommunikation i tiden.  

MariaE ska meddela skolorna att datum 1/10 ej är aktuellt. 

Återkom med förslag till program och innehåll! 

 

c. Nyhets-/Temabrev på SYV.nu behöver förnyas. Se från nov 2019: 
http://syv.nu/nyhetsbrev-149-grona-utbildningar-och-jobb-massor-av-mojligheter/ 
 

d. NF-medverkan planeras vid SLU-studenternas näringslivsdag på Ultuna 11 nov. – kommer 

dagen att genomföras? 

 

6. Nästa zoom-möte:  onsdag 16 sept. kl. 8.30 – 10.00. Maria E återkommer med kallelse. 

Följ instruktioner i kallelsen till mötet! 

 

7. Övrigt. 

Emma S har haft möte med Farmer Time, där jordbrukare möter skolbarn digitalt. Beslut att 

inbjuda projektledare Karin Carlsson, HS Västra, till nästa möte, se 

https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/vastra/verksamheter/64172-2/.  

 

8. Mötets avslutande 

 

Tack för bra möte!  

 

Vid datorknapparna Ralph Engstrand och Maria Elinder 
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