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

maria.kvarnmarker@vgregion.se, emma.soderberg@oknaskolan.se, jessica.wennerstrom@realgymnasiet.se, Anna Andersson 

<anna@naturbruk.se>, anna.velendebo@gmail.com, ann-soffie.perrin@grona.org, patricia.lundberg@slu.se, 

pernilla.akerstrom.frid@lrf.se, michael.insulander@lrf.se, wictoria.bondesson@lrf.se, bo.wiberg@pitea.se, Ralph Engstrand 

<ralph@naturbruk.se>, maria.elinder@naturbruk.se, helena.holmquist@slu.se  
 

 
Minnesanteckningar från möte i Kommunikationsgrupp NB riks;  
NB-skol-, bransch, SLU-representanter 
 
Ons. 16/9 2020 kl. 08.30 – 09.30 digitalt via Zoom  

 

Mötesdeltagare:  

Hampus Frank, Önnestadsgymnasiet (ordf., ledamot i NF styrelse) 

Cathrin Backman Löfgren, Forslundagymnasiet Umeå (ledamot i NF styrelse) 

Karin Stiernblad, Svalöfs gymnasium 

Maria Kvarnmarker, VG-regions NB-skolor: Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga (lämnat kl. 9) 

Bo Wiberg, Grans naturbruksgymnasium Piteå (fd ordf. NF styrelse) 

Ann-Soffie Perrin, Gröna arbetsgivare + projektet Jobba Grönt (lämnat kl. 09) 

Patricia Lundberg och Helena Holmquist, SLU Kommunikationsavdelning 

Michael Insulander, Naturbrukets yrkesnämnd 

Maria Elinder, Naturbruksskolornas Förening NF 

 

Anmälda förhinder:  

Jessica Wennerström, Realgymnasiet Gävle 

Emma Söderberg, Öknaskolan Sörmlands Naturbruk 

Anna Andersson, webmaster naturbruk.se 

Ralph Engstrand, seniorkonsult naturbruk.se 

 

 

1. Mötet öppnades av Hampus Frank, ny ansvarig för Ungdomskommunikation i NF styrelse.  

Välkommen till ny deltagare: Helena Holmquist, SLU, som kommer att ersätta Patricia.  

Maria Elinder valdes till mötessekreterare.  

 

2. Dagordningen godkändes.  

 

3. Förra mötets anteckningar 2020-09-03 godkändes. 

 

4. Inbjuden gäst karin.carlsson@hushallningssallskapet.se berättade om Farmer Time, se 

www.farmertime.se, digitala möten 15 min. en gång per månad mellan lantbrukare ”i vardagen” 

och klasser i undervisningen i grundskolan. Bildspelet skickas till gruppen efter dagens möte.  

Möjlighet för NB-skolor att medverka ”som lantbrukare”, t.ex. via djurskötare i lagård.  

 

5. Verksamhetsplan Ungdomskommunikation och naturbruk.se (VP 2020 bifogas) 

 

a. Läget inför lansering av nya naturbruk.se (Maria E) Anna Andersson arbetar nu endast en dag 

per vecka åt NF, så sajten hinner tyvärr inte klar i september vilket var ursprunglig plan. 

Kompletterande fotografering planeras på Öknaskolan kommande vecka. 

 

b. Inför digital fortbildning Ungdomskommunikation. 

Mötet diskuterar olika förslag, som erfarenhetsutbyte mellan NB-skolor angående lösningar 

för Öppet hus, resultat från NB1-enkäten, presentation av Farmer Time.  

Frågan lyfts till NF styrelse, som har möte 2/10. 

 

c. Idéer inför Nyhets-/temabrev SYV.nu v. 48 

Från nov. 2019: http://syv.nu/nyhetsbrev-149-grona-utbildningar-och-jobb-massor-av-mojligheter/ 

Ett nytt temabrev, med målgrupp SYV, ska tas fram senast v. 46. De två senaste åren har 

skrivningarna gjorts i dialog mellan NF, Jobba grönt och SLU. Nytt innehåll, rubrik, foto? 

mailto:karin.carlsson@hushallningssallskapet.se
http://www.farmertime.se/
http://www.naturbruk.se/
http://syv.nu/nyhetsbrev-149-grona-utbildningar-och-jobb-massor-av-mojligheter/
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6. Rapporter 

 

a. Jobba grönt www.jobbagront.se Ann-Soffie har meddelat: inget nytt sedan förra mötet 3/9. 

Utbildnings- och jobbkartan ska revideras.  
 

b. SLU, aktuellt kring studentrekrytering + nya utbildningar (Patricia L): Inväntar SLU-internt 

besked om nya utbildningsnamn och behörighetskrav. MariaE tipsar om möjlighet till riktad 

info till NB-skolorna, se https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/personalkontakt/ .  

Maria kan vara behjälplig med mejlutskick, om så önskas. 
 

c. Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet (Maria E) 
www.landsbygdsnatverket.se/vadgorvi/gronanaringar/nationelltkompetensradinomdetgronaochnaturbaseradenaringslivet.4.5b2259aa171e77bf76c7d9bb.html

Vid mötet 14/9 medverkade bl.a. SLU:s prorektor Karin Holmgren med presentation som 

skickats ut inför dagens möte. 
 

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

Drygt 1600 svar har hittills inkommit. Maria E ska göra påminnelsemejl till skolorna om svar 

senast 30/9. 
 

e. Övriga rapporter 

Michael Insulander: ingen ny NYN-rapportering sedan förra mötet. 

 

Skåneskolorna deltar i eftermiddag i grönt kompetensråd i Skåne, bl.a. medverkan av LRF 

och AF, https://www.lrf.se/foretagande/mer-mat--fler-jobb/. Karin S meddelar att Svalöf inte 

fått sökande till vuxenutbildning inom lantbruk. Hur kan vi få fler intresserade till bransch och 

utbildning? 

 

Rättelse från Karin Stiernblad 21/9:  

Lite fel att vi ej fått sökande till vår Yrkvux-utbildning.  

Vi har en klass på Yrkvux-utbildning 40 v Djurskötare / Maskinförare: 12 intresserade elever,  

  varav några kommer att gå vidare till lantmästarprogrammet eller SLU Ultuna. 

Yrkvux utbildning Maskinförare Lantbruk 12 veckor: 5 elever. 

Yrkvux Maskinförare anläggningsförare 30 veckor: 9 elever. 

Yrkvux Djurskötare lantbruksdjur 12 v: Inga sökande (denna utbildning fick ej sökande). 

 

Ralph har skickat ut länk till NB-skolornas inmatare inför Elevstatistik-insamlingen 15/9. 

 

7. Nästa zoom-möte: torsdag 8 okt. kl. 08.30 – 09.30 

https://zoom.us/j/97902051146?pwd=TVp0eXVXdUVZdTRKVERTOTQwWWNnZz09 

 

Punkter till mötet: Fortbildningsdag, info från NF styrelse, info från SLU och branscherna, nya 

www.naturbruk.se, material till SYV-Nytt. 

 

8. Övrigt - 

 

9. Mötets avslutande.  

Hampus tackar mötesdeltagarna för bra möte! 

 

 

 

Vid datorknapparna  

 

 

 

Agr. Maria Elinder  maria.elinder@naturbruk.se 

Kanslichef vid Naturbruksskolornas Förening,  www.naturbruk.se tel. 070 - 56 87 318 
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