
Till: hampus.frank@onnestadsgymnasiet.se, karin.stiernblad@svalov.se, maria.kvarnmarker@vgregion.se, 

cathrin.backmanlofgren@umea.se, emma.soderberg@oknaskolan.se, jessica.wennerstrom@realgymnasiet.se, Anna Andersson 

<anna@naturbruk.se>, anna.velendebo@gmail.com, bo.wiberg@pitea.se, Ralph Engstrand <ralph@naturbruk.se>, 

maria.elinder@naturbruk.se 

 
Minnes från Zoom-möte i Kommunikationsgrupp NB riks; skolrepresentanter 
 
Tis. 17 nov. 2020 kl. 15.30 – 16.30 digitalt möte via Zoom 
 
Deltagare:  

Hampus Frank, Emma Söderberg, Karin Stiernblad, Maria Elinder samt Maria Kvarnmarker från kl. 16. 

 

1. Mötets öppnande. Val av sekreterare: Maria E. 

 

2. Dagordning: ok 

 

3. Förra mötets anteckningar 2020-11-06: ok 

 

4. Formulering av uppdrag för ev. extraresurs: arbete med sociala medier – NB:  

uppdrag från NF styrelse att Maria E i samråd med Komm.gruppen formulerar uppdrags-

beskrivning, inkl. säkerhet kring innehåll som publiceras. Motsv. 20% tjänst t.o.m. 2021-05-30. 

Maria E arbetar vidare utifrån Komm.gruppens förslag. 

 

5. Verksamhetsplan Ungdomskommunikation och naturbruk.se 

 

a. Lansering av nya naturbruk.se. 

Nya sajten läggs ut i slutet av denna vecka. Därefter mejl till skolorna om att snarast 

uppdatera sina uppgifter: kontaktuppgifter, utbildningar, besöksdagar etc. 

 

b. Ev. fortbildningsdag Ungdomskommunikation 26/11 kl. 14-16? UngdomsBarometern har ej 

återkommit till Maria E om förhandlat pris, trots påminnelser.  

Mötet föreslår att skjuta på webbinariet till 28 jan. kl. 14 – 16.  

Önskemål om föreläsare som tänker utanför boxen vad gäller kommunikation.  

 

c. Inför Nyhets-/temabrev SYV.nu v. 48 

Mötet diskuterar underlag som ska lämnas till SYV.nu senast 20/11.  

 

6. Rapporter 

 

a. Elevstatistik 15/9 bifogas, inkl. NF-ppt-presentation vid nationella kompetensrådet 17/11. 

 

b. Enkät till nya NB åk 1-elever www.naturbruk.se/nb1 (1945 svar sammanställs av Ralph) 

 

c. Presentation NB-skolor vid Ultunastudenternas näringslivsdag 11/11, se ppt + 

https://youtu.be/JA0JKdKXzFA  

 

d. Övriga rapporter: skolorna har fullt upp p.g.a. ändrade undervisningsmetoder, digitala mässor 

och Öppet Hus-lösningar p.g.a. pågående Covid-19 pandemi. 

 

7. Nästa zoom-möte: Maria E återkommer med en Doodle inför nästa möte. 

 

8. Övrigt: Hur kan vi gemensamt öka attraktionskraften att bli yrkeslärare? 

 

9. Mötets avslutande 

 

Vid datorknapparna agr. Maria Elinder  maria.elinder@naturbruk.se 
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